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GIA! THICH Tff NGU VA T1 VIET TAT
Vi trI mt bang kinh doanh djch vu phi hang khong theo quy
hoeh ducc phê duyt tti Cãng hang không Pleiku.
HSDX
Ho^ sc de xut
H6 so yeu cu
HSYC
Ben mM tham gia Tng Cong ty Câng hang không Vit Nam CTCP/Câng h' ng
không Pleiku Chi nhánh Tong Cong ty Cãng hang kb ng
Vit Nam —•CTCP.
Doi táe
Dun vi dUC 1%ra ch9n thuê mt bang, eung fxng djch Vi )hi
hang khOng tai Cáng hang kbông Pleiku
VND
Ding Vit Nam

Vi trI mitt bang

-

-

-

-

-

2

CHUNG I
THÔNG TIN CHUNG YE MT BANG CHO THUE
I. Miic dIch

1. Cãng hang không Pleiku lra ehQn don vi thuê mt bang dd kinh doanh jch vi
phi hang không (ghi mtc dIch th ding theo quy hogch dã du'c duyt tai khu v xc nhà
ga ciia Cãng hang không Pleiku , dam bão eung cp djeh vii eó cht li.rqng, phic iu thu
cu eüa kháeh hang.
Thông tin lien 1te
- Nguii tip nhn thông tin: Nguyn Thj Bich
- Dinthoai: 0983.592.995
- Email: bichnguyen124gmai1.com
- Dja chi: Van phông Câng hang không Pleiku - Cáng hang không
17/03, phuing Thtng NMt, TP Pleiku, tinh Gia Lai.

dumg

2. Dan vi tham gia lira eh9n : Ca nhân, doanh nghip, các th ehi'rc duqc th 'th lp
theo quy djnh cUa pháp lut, có chirc näng kinh doanh phü hop vâi quy hoteh ci a Cãng
hang không Pleiku.
II. Thong tin và don giá kh&i diem cüa tfrng vi tn:
Vi trI: 1P2-20 Khu thông tang, sãnh cong eng ('So dâ Mt baingpA I hang
không - Tang 2— Cáng hang khóng Pleiku kern theo).
a. Din tIch: lOm x 3 =30 m 2
b. Ngành nghe kinh doanh: Quãng cáo hInh ânh.
c. Dan giá thuê mtt bang (chua gm thue^ GTGT): 1.000.000 dng/m Itháng
Tin thuê mtt bang (chua bao gm thus GTGT):
1.000.000 x 30 m2 = 30.000.000 dngItháng
III. Phu'o'ng an kinh doanh djch viphi hang không ti mt bang:
Can cir ml:lc dIch cho thuê, Cáng hang không Pleiku nêu cáe d8 xut ci. the v
phi.rang an kinh doanh djeh vi phi hang không ti mt bang de các don vi ti am gia
nghiên cru, chun bj HSDX, nhu mt s6 ni dung sau:
- Djch vi duçie phép kinh doanh, khai thác tai mitt bang theo quy hoch duçie
phê duyt): Thu e^ mitt bAng quáng cáo hInh ánh;
- Giálkhung giá cho thuê khi dim: Theo ti'rng vi trI tai mje II chuang I da d
xu&t.
- Thii gian cho thuê: 01 nàm;
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CHNG II
THU TUC LISA CHQN oOi TAC
I. Phát hành h07' so' mM tham gia:
1. Thô'i gian phát hành : Tháng 05 näm 2022
2. Tv each hop 16 cüa don vj tham gia liya chQn:

dA
Don vi tham gia 1ira ch9n &rçic coi la' có tu each ho p l khi dáp
các diêu kin sau:
- Co giy chi'mg nhn dàng k kinh doanh;
- Hoach toán tài chInh doe lap;
vao
- Không dang trong qua trInh giài th; không bj kt 1un dang]
tInh trng phá san hoc no không có khâ näng chi trâ theo quy djnh cüa p1
luat.
- Dam bào tInh canh tranh.
II. Chun bj hi) so' dt xut:
1. Ngôn ngfr:
lien
Tt ca' van bàn, tài 1iu trao cti)i gifra PXU và don vi tham gia lira el
quan phài duçic vit btng Ting Vit.
2. Thành phn cüa HSDX:
Dan vi tham gia lira chçn phài nghiên ciru mci thông tin chi din, bi i mâu,
thut ngO, yêu cu ve^ pham vi cung cp và các yêu cu khác trong HSYC d chun
bj HSDX cüa mInh gi)m tht cã các thông tin, tài lieu quy dnh cüa HS" , bao
gôm:
a. Dan tham gia lira chn theo mu sO^ 01 Chuo'ng IV - Bik mu;
- Co eht k ciia ngixri dti din hqp pháp;
- Giy fly quyn hoc cae giy ti khác ehi'rng minh tu each dai din Cu Et ngtthi
k dan de^ nghj tham gia lira chn
b Giây Ay quyên Mu so 02 Chuang IV - Biêu mu (nêu co),
c. TAM lieu chüng minh tu each hop JAe, näng lire và kinh nghim
e cü don vi
tham gia lira chçn, cüa nguM k do-n;
+ Giy chfrng nhn dàng k doanh nghip, Quy& djnh thành lp (A vâi
các t6 chüe không có dàng V doanh nghip) hotc tài lieu có giá tri tuong duo'ng
do co quan có th&m quyn cUa nhà nuâc ma don vi tham gia hoc tt cã car,
viên trong lien danh (nu lien danh) dang boat dng cp.
• Tài lieu ehüng minh hach toán kinh th dc lap.
• Cam kt không bj ca quan có thrn quyn k& lun v tInh hInh t i chInh
không lành manh, clang lam vào tInh trang phá san hoc no dcng không có khà
näng chi tra, clang trong qua trrnh giai the^9 .
+ Cam k& không bi kêt luân vi pham các quy drnh cua phap luât, cor quan
chuyên nganh hen quan den lTnh vuc dê xuât kinh doanh
/.
p
,
p• p
+ Cam ket d9c
14^p ye phap lyp , tai chrnh
vai
cac clan vi. khac
tham d,.
+ ThOa thuân lien danh!hap tác.
+ Các tài lieu khác.
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d. Bão dam tham gia lira ch9n;
- Di.rçirc np cho Ben m?yi tham gia truâc khi np HSDX;
- Giá trj: 2.000.000 dng/lwcit tham gia (Bang chib: Hai triçu dng)
- HInh th(rc: Bcng tin mgt
Tien mat: np tai Van phông cáng hang không Pleiku
- Thii gian hoàn trà bão dam tham gia 1%ra chçn: 10 ngày ke^ tü ngà
báo k& qua lira chQn.
+ Dan vi tham gia không ducic lira chçn sê duqc hoàn trâ trong thai
da 10 ngày ke^ tü ngày thông báo kt qua lira chçn.
+ Dan vi duac la chon sê dirçic hoàn trà sau khi dan vi &rçic lira ch
hin bin pháp dam bào thirc hin hçp dng.
- Không hoàn trâ bào dam tham gia lira chçn trong tnthng ho
• Không xác nhn tham gia hoc fir ch& thuang thão hop dng.
• Rit HSDX sau khi dóng h s(y ma HSDX vin con hiu lirc;
• Trong th?yi hn 30 ngày, k tir khi nhn duçrc thong báo trüng 1ii
cUa Ben mi thu ma không tin hành hoc fir chi tin hành thixang thã
thin hçrp dng hoc dâ thuang tháo, hoàn thin xong nhimg ti'r chi k) ho
ma không có 1 do chInh dáng,
+ Không thirc hi en bin pháp báo dam thirc hin hop dng theo quy
e. D xut v phuang an kinh doanh và giá thuê
Dan vi tham gia d xUtt phuang an kinh doanh và giá thuê vói c
kin không thp han d xut cüa Ben myi tham gia ducic quy djnh tai CF
cUa HSMTG nay.
f. Th?yi gian có hiu lirc cUa HSDX
- Thri gian có hiu 1irc cüa HSDX là 10 ngày, k fir ngày h& h
HSDX: ngày Ai tháng 05 nàm 2022. HSDX nào có thôi htn hiu lire n€
quy djnh sê không duçrc tip tiic xem xét và dánh giá.
CA
- Trumg hçcp cáe dan vj tham gia n lam rô HSMTG, don vi tham
van bàn kin nghj v vic d nghj lam rô, sira di dn Ben mäi tham gia tru
ri tham
m
gia giri van bàn lam rô,
hn np HSDX tó"i thku 02 ngày. Ben
den tt cã các dan vi tham gia dâ nhn HSMTG tir Ben m?yi tham gia, d
truâc thri htn np HSDX ti thiu 02 ngày.
III. Np HSDX:
1. ThOi gian np IISDX:
HSDX do don vi tham gia lira chn np trirc tip hotc giri dn dja
PXU nhi.rng phâi dam bào PXU nhn duqc truóc thri dim h& han: 14 gi
19 tháng 05 116m 2022.
2. DIa dim np và tip nhn HSDX:
-

- Dan vi tham gia lira chçn chuân bj và np HSDX theo HSYC. \
HSDX có the^ thirc hin theo hInh thüc gui trrc tip, gui qua diz?mg buu

thông
ti
thirc

ch9n
hoan
dng
djnh.
du
ma I

np
hon.
•gi.'Ti
thyi
di
bào

hi cu, a
ngày

no
vê
5

HSDX có the^ th%rc hin theo hInh thüc giri trrc tip, giri qua duing buu then ye
dja chi sau:
CANG HANG KHONG PLEIKU
Dja chi: Ihrong 17/3, phirô'ng Thng Nht, Tp Pleiku, Tinh Gia 1.Jai
DT: 0983.592.995
- Dan vi tham gia chju trách nhim v each thüc dóng gói HSDX, b ' o dam
tInh toàn vçn, bào mt eüa HSDX: HSDX ctirng trong tüi niêm phong, bengoài
ghi rô các thông tin sau:
• M%ic dIch thuê mt bang,
• Ten, dja chi, din thoi cüa don vj tham gia:.
- Vic sira di hoc rut HSDX chi duçc chap nhn nu PXU nh. disçic
An bàn d8 nghj cüa don vi tham gia 111a ch9n truóc thM htn np HSDX;
Ben t 0^ chi're hra chçn chju trách nhim bào mt các thông tin trong SDX
cua tilng don vi Ngay sau khi bet thai han nôp HSDX, ben to ehire lua c on lap
van bàn tip nhn các HSDX np truâc th?ji dim h& htn np bao gm ác ni
dung: Kim tra niêm phong; Ten don vj tham gia lira ch9n, s lung bàn g c, bàn
chiip h 0^ sa, giá de^ xut ghi trong don d8 nghj tham gia 1ra ch9n, thii gian cor hiu
1irc cüa HSDX, thôi gian thirc hin hqp dng, giá trj, hiu lirc cüa dam bã tham
gia lira eh9n, các thông tin khác. HSDX gui dn ben t o^ chIrc hra ch9n s tu thii
dim h& htn np HSDX thI dirge dánh giá là không hcrp 1 và bj 1oui.
-

Các thông tin phài dirge ghi vào Biên bàn ma HSDX, phài dirge k xác
nhn bâi dai din cüa Ben t6 chirc 1ira chQn và các don vi tham gia lira chorl tham
gia Ie^ m('y HSDX, không phii thuc vào sir có mt hay vng mt cUa các don vj
tham gia lra chçn. Biên bàn giri cho các don vi tham gia 1ira chçn.
-

ch(rc lira chQn phài k) xác nhn vào bàn g& don tham
- Dti din ben th
gia 1ira chçn; giy üy quyn cüa ngithi dti din pháp lust ca don vi tham ia lira
ch9n; bão dam tham gia lira chçn; các ni dung quan trçng khác cüa tmg ]ISDX.
3. Rñt, sfra diii HSDX:
Vic rut hotc sra di HSDX dä ntp dirge thirc hin nhir sau:
Sau khi np HSDX, dan vi tham gia eó the^ süa di, thay the^ hoc rut 4SDX
bang each gui van bàn thông báo Co chu k cüa nguai di din ho pháp cüa dan
vi tham gia, trithng ho üy quyn thI phài gui kern giy Ay quyn theo qy djnh
tai HSMTG nay. H o^ so sua di hoc thay the^ HSDT phãi bào dam dirge Wn mai
tham gia tip then trtrâe thôi dim hat htn np HSDX.
IV. M& và dánh giá HSDX
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1. Thô'i gian m& HSDX: 15h gii, ngày tháng 05 11am 2022
.;
2. Dia diem mo HSDX:
CANG HANG KHONG PLEIKU
Dja chi: dumg 17/03, phuô'ng Thng Nht, Pleiku, Gia Lai
3. Dánh giá IISDX
- HSDX cüa don vi tham gia duçic dánh giá theo tiêu chun dánh
ti& nêu ti Chuang III. Tiêu chun dánh giá.

ia chi

- Trong qua trInh dánh giá HSDX, PXU duçic t chüc mói dan vi ti gia
lra chçn den giài thIch, lam rô, siia di, b sung các thông tin can thit cüa
và thuang luçmg v các d xut cüa dan vi tham gia lira chçn nhm chün minh
sir dáp i'rng cüa don vi tham gia lira ch9n theo yêu cu cUa HSDX.
4. Diu kin xp hang di vói các don vi tham gia lira ch9n:
Dan vi duçic tham gia lira chçn khi dáp i'rng dty dü các diu kin sau day
- Co HSDX hçip l;
- Co nàng lrc, kinh nghim dáp üng yêu cu cüa HSYC;
5. Thirong thão hçrp ding:
Trong vOng 02 ngày ke^ tr ngày nhn Thông báo kt qua lira chçn' mOni
thuang thào Ho dng, dan vj uçic lira chn phãi giri cho Ben mc'ri tham van
bàn chap thun thuang thâo.
V. Truing bra ch9n
1. Don vj trñng Iva chQn : LA don vj xp hang cao nhât
2. Thông báo kt qua 1ia chçn:
Duçic thông báo dn tt cã các don vi tham gia trong vông 03 ngày 1 n vic
sau khi k& qua hra chçn dan vi thuê mt b&ng quâng cáo duqc NgizOni thâm
quyn cüa Ben mOni tham gia phê duyt, PXU sê thông báo k& qua la 1911 và
thông báo ke^ hoach k) hop dg dn c'ac don Atham gia.
VI. Hçvp dIng cho thuê mt bang:
Hqp dMg duçic hoàn thin và k) kt can cir các ho^ sa hçip dng
h6 sa cUa hçcp dng la' mt phn không tách rOni cüa ho p dng):
- Diu kin chung cUa ho p dng;
- Diu kin cu the cUa ho p dng;
- Ni dung thuang thào hçrp dng;
- HSMTG va HSDX.

(các
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CHTSONG III
TIEU CHUAN DANH GIA HSDX

HSDX duqc dánh giá theo các nOi dung sau:
Birk1: Kiêm tra và dánh giá tInh hçp l cüa Ho so' dê xuât

1. Kim tra tInh ho l, sir dy dU và dánh giá diu kin tiên quyt cila I SDX.
HSDX se duqc kiêm tra tInh ha l, sir day dU và dánh giá diêu kin tiên quyêt
then T-TSMTG cii the nhtr san:

Ni dung

TT

13t

K ông

Co ten trong danh sách mua HSMTG
Co don d nghj tham gia thuê m t bang hcq, l
Co Báo dam tham gia Iva chQn hQp l
Cóbángôc
HiulccciaHSDXdáp 'mg yêucâu
HSDX dam báo m'c giá chào theo yêu cdu cia
HSMTG.
Co day dñ twcách ho, p le theoyêu cáu czaHSMTG
8
Các yêu cdii khác (nê'u co)
9
Kt lun
HSDX không clap i'rng mt trong các tiêu chi nêu trên s bj loti và kh6r g dm7c
dua vào xem xét, dánh giá tai buâc sau.
1
2
3
4
5
7

a

Btro'c 2: Dánh giá näng hyc và kinh nghim cüa Don vj tham gia
TT

NON dung yeu can

1

Tu each ho l cUa
don vi tham gia lira
ch9n.

2

Kinh nghim kinh
doanh
Tuân thU các quy djnh
cUa Câng hang không
Pleiku

3

4

Hiu lirc cUa Ho so
thamgial%rachon

Mtrc yen dtu ti thiu d diro'c dánh giá là dip üng
*
(dit)

Co giây chng nhan clang k doanh nghip.
Hoach
toán tài chinh dOe lap
- Không clang trong qua trInh giãi the; không bj kêt
luan clang lam vào tInh trng phá san ho.c no không
có khã näng chi trà theo guy djnh cUa pháp luat
Ngành nghê kinh doanh cüa &m vi phi'i ha yu câu
cüa vi trI theo guy hoach eüa Cãng.
Dorn vi tham gia lira ch9n có cam kt Va co' n ii quy,
quy chê lam vic trong do nêu rO vic thirc hie^n các
quy djnh cUa Cãng hang không Pleiku:
- Quy djnh ye phông chông cháy n;
- Quy djnh ye v sinh môi tr1xmg;
- Quy djnh ye an ninh an toàn;
cljnh ye an toàn th%rc phâm.
Th?ii gian cO hiu lirc cUa HSDX IA 30 ngày k66 t'r
ngày /05/2022.
-

Kêt man

HSDX không clap t'rng mOt trong các tiêu chi nêu trên sd bj loti và khC ig duçic
dua vào xem xét, dánh giá tai buàc sau.
8

I
Biroc 3: Dánh giá d xut phirong an
TT

1
2

Ni dung yen cu

cáo

Dit

Không d t

Cam k& ni dung hInh ãnh quàng cáo
diing pháp Mt.
Chi tiêt bInh ành không duqc vi phm
bàn guyên các don vi guàng cáo khác.
Tác phong cüa nhân viên tuân thu theo
ni guy, k ctrng lao dng.
.x
Tong di
em

Btróc 4. Xp htng don vi bra chQn
Cáe don vi tham gia lira chon dap mig yeu câu ye nAng kre kinh nghiêm, y tu câu
cu the duçic xac djnh tr 18 nhuçrng quyén, xep hang theo các buàc:
- Xác djnh dan giá thud dê xuât;
- Siralôi;
- Hiêu chinh sai lch;
- Xép hang don vi tham gia lua chon HSDX co dan gia thud cao nhât sau ua 11,
hiêu ehrnh sai léch (Trong truang hap sau khi danh gla, co nhiêu dan vi tham ;ia lua
chon co dan gia dê xuât cao nhãt va bang nhau eho môt vi tri thi To Ay dung i huang
An tiên hành to chi'rc bôc thàm de xac djnh thr hang cac dun vi).
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CHU'€%NG IV
BIEU MAU THAM GIA LVA CHQN
Mu S6 1

DON BE NGII! THAM GIA THUE MT BANG
,ngày ....... tháng ........ näm2022
KInh gi'ri: Cáng Hang không Pleiku - Chi nhánh TMg cong ty Câng hang
Nam - CTCP

Vit

Tendon vi: ..................................................................................................... ............
Diachi: .......................................................................................................... ............
Dinthoai . .................. .......................Fax: ................................................... ...........
Sau khi nghiên ci'ru Ho so yeu câu lira chQn &m vi thuê mitt Mng quáng cáo ti
Càng hang không Pleiku, chüng tOi: _____ [Ghi ten &m vi] de nghj tham gia thue^ mt
bang quáng cáo ti CHK Pleiku don giá thuê dê xuât IA: .........................VND
(Bang chib: ....................................................................................................... )
Thi gian thirc hin ho p dông là ..... tháng.

Nêu ho so yeu câu kia chon cua chung tôi duc chap nhân, chung tôi cam êt
không
- Chi tham gia l%ra chn vài tu cách là don vi tham gia lira ch9n duy nhât
lien danh;
trtng
- Không dang trong qua trinh giái the; không bj kt lun dang lam vào ti
phá san hoitc nç không CO khã nang chi trá theo quy djnh cUa pháp luat;
- Kinh doanh theo dUng các quy djnh cUa Pháp lut Vit Nam;
- Thông tin trong ho si dê xuât là trung thirc;
- Thuc hin dUng theo yeu câu trong M so yeu ctu;
dông: 01 näm.
- Thyi gian th%rc hin ho

HO

so nay cO hiu lirc trong thyi gian .....ngày, 0 ti'r .......giôr, ngày
nàm 2022[Ghi thii diem np HSDX].
^
HO

Dai din ho p pháp cUa
[Ghi ten, chUc danh, V ten và dóng

Ghi chi
Trw&ng hcip dgi din theo pháp luçU cia cong ty iy quyên cho cap dwái k
tham gia kinh doanh thI phái gi'ri kern theo GUly üy quyên hcrp l.

or

ty

II

dé nghi
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MA u s 2
GUY UY QUYEN
..
Horn nay, ngày ......tháng ......näm 2022, ti ..................................................
Tôilà. ................... ....................................................................................
SoCMNDIhO chiêw ................................................................................
(Ghi ten, so CMND hoc so h chiêu, chi'rc danh cUa ngithi dai din the pháp
1ut cita dun vi tham gia lira ch9n),
La'ngu1i dti din theo pháp 1ut eüa .................................................................
(Ghi ten dan vi tham gia hra ehQn) có dja chi ti..................................................
(Ghi da chi eUa dun vi tham gia 1ia ch9n) bang van bàn nay Ay quy n cho
ong(bà)...............................................................................................................
quyen) th • c .n
hi
Uy
chre danh cUa ngthi duee
(Ghi ten, so CMND hotc so hO chiêu,
-ng
cung
cac cOng vic sau day trong qua trInh tham gia 1ira chn dan vi thué mt ba
cap djch vii phi hang không do Cãng hang khong Pleiku (PXU) tO chirc:
K dan tharn gia 1ira chQn;
Ky eac van bàn, tài 1iu dê giao djeh vâi ... trong qua trInh tham gia lu4i eh9n,
kê Ca van bàn giãi trInh, lam rO HSDX;
Tham gia qua trInh thirang thào hap dong;
Ky Wt hap dong vài PXLJ nêu duçrc lira ch9n.
vi üy
Nguri duqe Uy quyên nêu trên chi thirc hin các cong vic trong ph
(Ghi
quyên vai tu each la dai diên hap phap cua
ten dan vi tham gia lira chQn). ............................................. ............................... hi ten
don vi tham gia lira chon) chiu trach nhiêm hoan toan ye nhttng cOng viêe do ông
(bà) . ......................................... (Ghi ten ngu1i duqc i'iy quyen) thirc hin trong r ham vi
Ay quyên.
gày
n ....................Giây
Giây fly quyên có hiu lrc U tir ngày ...................... den
ban co gia tn phap ly nhu nhau, nguai u quyên
Ay quyên nay duac lap thanh
gitt .......bàn, ngithi duçrc Ay quyén giü .......bàn.
-

-

-

-

(

Ngtrôi thrqc üy quyn

Ngirôi üy quyn

[Gin ten, chwc danh, ky ten va dong ddu
(neu co)]

[Gin ten ngum dcii diên theo phap luât cua do-n
vi tham gia lira chQn, cluc danh, 'ten và dóng
dâu]
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BAN KE KHAI THONG TIN Vt IRJN VI TRAM GIA LISA CR )N
Ngay:
mat

bang:____________

Ten &in vi tham gia 1ira ch9n (ghi ten don vi tham gia la chQn):
Nth &m vi tham gia lira ch9n &m vi ding k kinh doanh, hoat dng (din ten tinh/tl ành phô
no'i däng 1g kin/i doanh, hoit d(5ng).
Nm thành lp Cong ty:
Dja chi ho p pháp cUa don vj tham gia 1ira ehçn (ti nc/i däng kg):
M s6 thu&
Thông tin ve^ dti din Ay quyn cüa don vi tham gia lira ehQn
Ten:
Dja chi:
SO^ din thoti/fax:
Dja chi email:

)
-44

Kern theo là bàn ch%ip mt trong các tài lieu sau day:
1. Giy chi.'rng nhn dàng k9 doanh nghip
2. Bàn cam kt v hInh ãnh thông tin quàng cáo tai Cãng hang không Pleiku Ring vâi
quy djnh cUa pháp lut nhà nrnc Vit Nam (Co hlnh ánh quáng cáo kern the o).
3. Ho^ khu,_CMND_cUa ngtri_di_din theo pháp_1ut.

12

