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1.1. Tên gói thầu 1

1.2. Tên gói thầu 2

….

1.1. Tên gói thầu 1

….

Tổng cộng I

1.1. Tên gói thầu 1

….

1.1. Tên gói thầu 1

….

Tổng cộng II

III. Tổng cộng (I+II+…)

Người báo cáo

Biểu 2.5

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công văn số:          /SKHĐT-ĐT ngày       tháng  12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Loại hợp đồng

Ghi chú: Các cơ quan mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA phải báo cáo nội dung tại Biểu này. 

1. Dự án, dự toán mua sắm 2

Thuộc phạm 

vi điều chỉnh 

của Hiệp định 

(CPTPP, 

EVFTA)

______, ngày____tháng____năm

             (tên, số điện thoại, địa chỉ email)

Số lượng nhà 

thầu nộp 

HSDT/HSĐX

Số lượng nhà 

thầu vào bước 

đánh giá tài 

chính

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Giá trúng 

thầu
Giá hợp đồng

1. Dự án, dự toán mua sắm 2

Nội dung
Giá gói 

thầu

Giá trị của 

tùy chọn 

mua thêm

I. Tên cơ quan mua sắm 1

1. Dự án, dự toán mua sắm 1

1. Dự án, dự toán mua sắm 1

II. Tên cơ quan mua sắm 2

Lĩnh vực lựa 

chọn nhà 

thầu (Tư 

vấn, phi tư 

vấn, mua 

sắm hàng 

hóa, dịch vụ 

xây dựng) 

Hình thức lựa chọn 

nhà thầu (đấu thầu 

rộng rãi nội 

khối/quốc tế, chỉ 

định thầu nội 

khối/quốc tế)
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