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PHỤ LỤC 15-A 

CAM KẾT     ỐT-XTRÂY-LI-A 

*Bản dịch này chuyển từ bản dịch của TPP, do CPTPP giữ nguyên nội dung Chương này của TPP (theo 

TTWTO-VCCI) 

   N  :  ơ quan  ua s   cấp trung ương 

 

1. C c cơ qu n  u  sắm cấp trung ương được liệt kê trong Phần này t  ch c     ch n nhà thầu 

theo Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  đối với c c g i thầu c  gi  g i thầu, theo quy định tại Khoản 

8 Điều 15.2, bằng hoặc c o hơn ngư ng s u đ y:  

(a)  130.000 SDR, đối với gói thầu mua sắm hàng hoá và dịch vụ; và 

(b)  5.000.000 SDR, đối với gói thầu xây lắp. 

 

2. Ngư ng giá gói thầu theo quy định tại Điểm (a) và (b) Khoản 1 nêu trên s  được điều chỉnh 

theo quy định tại Phần H của Bản chào này. 

 

  nh   ch c     n         c   Ô-xt -rây-li-a
1,2,3,4

 

 

Toà án Phúc thẩm Hành chính 

Sở T ng chưởng lý 

Cơ qu n Đặc trách Chất  ượng Chă  s c Người cao niên 

Cục Thống kê Australia 

Trung tâm Nghiên c u Nông nghiệp Quốc tế Australia  

Uỷ ban Phòng chống tội phạm Australia 

Uỷ ban Bầu cử Australia 

Cảnh sát Liên bang Australia 

Viện Tội phạm h c Australia 

Uỷ ban Cải cách Luật pháp Australia 

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Australia 

Văn phòng Quản lý tài chính Australia 

Uỷ ban Dịch vụ công Australia 

Cục Phòng chống phóng xạ và An toàn hạt nhân Australia 

Hội đồng Nghiên c u Australia 

Văn phòng Thuế vụ Australia 

Uỷ b n Thương  ại Australia 
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Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch Australia 

Cục An toàn giao thông Australia 

Cục Kh  tượng 

Uỷ ban Cố vấn tài chính Liên bang 

Cục Thông tin tội phạm 

Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước 

Bộ Truyền thông và Nghệ thuật 

Bộ Quốc phòng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bộ L o động 

Bộ Tài chính 

Bộ Ngoại gi o và Thương  ại 

Bộ Y tế  

Bộ Dịch vụ Nhân sinh  

Bộ Xuất nhập cảnh và Bảo vệ biên giới 

Bộ Công nghiệp, Đ i mới và Khoa h c 

Bộ Hạ tầng và Phát triển khu v c 

Bộ Dịch vụ Quốc hội 

Bộ Dịch vụ xã hội 

Bộ Môi trường 

Văn phòng Hạ viện 

Văn phòng Thủ tướng và Nội các 

Văn phòng Thượng viện 

Bộ Ngân khố 

Bộ C u chiến binh 

Uỷ ban Việc làm Công bằng 

Toà  n Gi  đình và Toà  n Khu v c Liên bang 

Toà án Liên bang Australia 

Cơ qu n Kho  h c Tr i đất Australia 

T ng thanh tra Thuế 

Cơ qu n Sở hữu trí tuệ Australia 

Cơ qu n Lưu trữ Quốc gia Australia 

Cơ quan Huyết h c Quốc gia 

Cơ qu n Vốn Quốc gia 

Hội đồng Cạnh tranh Quốc gia 

Văn phòng soạn thảo luật 

Văn phòng Uỳ ban Chuẩn m c Kế toán Australia 
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Văn phòng Uỷ viên Thông tin Australia 

Văn phòng Kiểm sát Liên bang 

Văn phòng Gi   đốc Công tố viện 

Văn phòng Kiểm sát Việc làm Công bằng 

Văn phòng T ng thanh tra Tình báo và An ninh 

Văn phòng Thư ký Toàn quyền  

Nhà Quốc hội Cũ 

Uỷ ban Sản xuất 

Cơ qu n Gi   s t Dịch vụ y tế 

Sở Đúc tiền Hoàng gia Australia 

Cục An toàn   o động Australia 

Cơ qu n Bảo vệ quyền lợi Người đi biển 

Cơ qu n Bình đẳng giới tại Công sở 

Lưu ý     v      n  : 

1.  Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  chỉ áp dụng đối với những cơ qu n  u  sắ  được liệt kê 

trong  hần này (bao gồm cả đơn vị tr c thuộc). 

2.  Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với gói thầu  u  phương tiện gắn máy 

của c c cơ qu n được liệt kê trong Phần này. 

3.   Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với gói thầu liên quan tới ch c năng 

của Australian Government Solicitor. 

4.  Đối với Bộ Quốc phòng: 

 a) Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với gói thầu mua sắ  các hàng 

ho  dưới đ y của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Điều 29.2 (Các ngoại lệ về an 

ninh): 

 Mã hiệu tương 

đương: 

  

Vũ kh  FSC 10 

Thiết bị điều khiển hoả l c FSC 12 

Đạn và chất n  FSC 13 

Tên lửa hành trình FSC 14 

 hương tiện bay và cấu kiện khung máy bay FSC 15 

Phụ tùng và linh kiện phương tiện bay FSC 16 

Thiết bị phóng, hạ cánh và xử lý mặt đất cho phương tiện bay FSC 17 

 hương tiện không gian FSC 18 

Tàu thủy, thuyền nhỏ, thuyền ph o và ụ n i sử  chữ  tàu  FSC 19 
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Thiết bị tàu thủy và hàng hải FSC 20 

 hương tiện hiệu  ng mặt đất, phương tiện gắn máy, xe rơ- o c và xe 

đạp 

FSC 23 

Động cơ, tua-bin, và phụ tùng FSC 28 

Linh kiện động cơ FSC 29 

  bi FSC 31 

Thiết bị l c nước và xử  ý nước thải FSC 46 

Van FSC 48 

Thiết bị bảo trì và sửa chữa FSC 49 

Giàn giáo và cấu trúc làm sẵn FSC 54 

Thiết bị liên lạc, ph t hiện và đo b c xạ FSC 58 

Phụ tùng thiết bị điện và điện tử FSC 59 

Vật liệu, phụ tùng, bộ phận, và linh kiện sợi quang h c FSC 60 

D y điện, và thiết bị điện và thiết bị phân phối FSC 61 

Hệ thống b o động, t n hiệu và ph t hiện an ninh FSC 63 

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm FSC 66 

Kim loại đặc biệt Không có mã 

hiệu 

  

Lưu ý: Việc x c định một hàng hoá thuộc phạm vi củ  Lưu ý này s  phụ thuộc hoàn toàn vào 

phần mô tả ở cột bên tr i như trên  D nh  ục Hàng h   Liên bang củ  Hoa Kỳ (U.S. Federal 

Supply Codes) được cung cấp chỉ c  ý nghĩ  th   khảo. (  i d ng        Danh mục   ng 

h   Liên bang c   Hoa Kỳ c  t i  ị  ch  http://www.fbo.gov, tư ng  ư ng d nh  ục c a Ô-

xt -rây-li-a). 

 

b) Đối với Ô-xtơ-rây-li-a, Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với 

những dịch vụ sau đ y, căn c  vào Common Classification System (Hệ thống Phân 

loại chung) và Hệ thống phân loại MTN.GNS/W/120 của WTO, theo quy định tại 

Điều 29.2  C c ngoại  ệ về  n ninh . (Truy cập 

http://www.sice.oas.org/trade/nafta/chap-105.asp. để xe  đầy đủ nội dung của Hệ 

thống Phân loại chung.) 

 

• Thiết kế, phát triển, tích hợp, thử nghiệ , đ nh gi , bảo trì, sửa chữ , điều 

chỉnh, xây d ng lại và lắp đặt c c thiết bị và hệ thống quân s   tương đương c c 

phần A và J trong Danh mục Sản phẩm Dịch vụ củ  Hoa Kỳ - U.S. Product Service 

Codes) 

 

• Vận hành các công trình thuộc sở hữu của Chính phủ  tương đương mã  M 

trong Danh mục Sản phẩm Dịch vụ củ  Hoa Kỳ - U.S. Product Service Codes) 

 

http://www.fbo.gov/
http://www.sice.oas.org/trade/nafta/chap-105.asp
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• Dịch vụ không gian (AR, B4 & V3) 

 

• Dịch vụ nhằ  hỗ trợ l c  ượng quân s  ở nước ngoài 

 

 c)  Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá 

và dịch vụ củ  Defence Intelligence Organisation, Australian Signals Directorate, hay 

Australian Geospatial-Intelligence Organisation hoặc do cơ qu n kh c thay mặt 

những cơ qu n nêu trên t  ch c l a ch n nhà thầu. 

 

 d) Liên qu n tới Điều 15.4  Đối xử quốc gia và Không phân biệt đối xử), Chính phủ Ô-

xtơ-rây-li-a có quyền duy trì chương trình hỗ trợ năng   c công nghiệp củ  Ô-xtơ-rây-

li-a và c c chương trình cũng như ch nh s ch th y thế chương trình đ , theo quy định 

tại Điều 29.2 (C c ngoại lệ về  n ninh). 

 

e)  hạ  vi hàng ho  hoặc dịch vụ  à Dep rt ent of Defence củ   -xtơ-r y- i-   ở cử  

cho Việt Nam chỉ bằng với phạ  vi  ở cử  hàng ho  hoặc dịch vụ củ  (Bộ Quốc 

phòng) Việt Nam./  
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Ph n B:  ơ quan cấp  ịa p ương 

 

1. C c cơ qu n  u  sắm cấp đị  phương được liệt kê ở  hần này t  ch c     ch n nhà thầu theo 

Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  đối với g i thầu c  gi , theo quy định tại Khoản 8 Điều 15.2, bằng 

hoặc c o hơn: 

 (a)  355.000 SDR, đối với gói thầu hàng hoá và dịch vụ; và 

 (b)  5.000.000  SDR, đối với gói thầu xây lắp. 

 

2. Ngư ng giá gói thầu theo quy định tại Điểm (a) và (b) Khoản 1 nêu trên s  được điều chỉnh theo 

quy định tại Phần H của Bản chào này trong  hụ  ục   . 

 

Dan  sác  cơ quan  ua s   và Lưu ý   i v i Ph n B 

 

Chương 15 (Mua sắm chính phủ) chỉ áp dụng đối với c c cơ qu n  u  sắ  được liệt kê cụ thể dưới 

đ y. 

 

Lãnh thổ thủ  ô của Australia (ACT) 

 

Uỷ ban kiểm soát cờ bạc và đu  ng a ACT 

Cơ qu n Bảo hiểm ACT 

Mạng  ưới Giao thông công cộng ACT 

T ng Kiểm toán ACT 

Cơ qu n quản  ý Tàu điện ngầm Thủ đô 

T ng cục Ngân khố và Phát triển kinh tế 

T ng cục Dịch vụ cộng đồng 

T ng công ty công trình văn ho  

T ng cục Giáo dục và Đào tạo 

T ng cục Môi trường và Kế hoạch 

T ng cục Y tế 

Cục Nhà ở xã hội ACT 

Uỷ ban Pháp lý và Cạnh tr nh độc lập 

T ng cục Tư ph p và An toàn cộng đồng 

Uỷ ban Hỗ trợ pháp lý 

Văn phòng Kiểm sát ACT 

T ng cục Dịch vụ Lãnh th  và Thành phố 
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1. Đối với c c cơ qu n  u  sắ  được liệt kê thuộc ACT, Chương 15 (Mua sắm chính phủ) 

không áp dụng đối với các gói thầu dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội, dịch vụ giáo dục, dịch vụ công 

ích, và g i thầu  u  sắ  phương tiện gắn máy. 

 

New South Wales 

 

Sở Tư ph p 

C u hoả và C u nạn New South Wales 

Uỷ ban Thông tin và Quyền riêng tư 

Hỗ trợ pháp lý New South Wales 

Bộ Công an và Dịch vụ khẩn cấp 

Uỷ ban phòng chống tội phạm New South Wales 

Cục Phòng cháy chữa cháy nông thôn New South Wales 

Văn phòng Gi   đốc Công tố viện 

Cục Tình trạng khẩn cấp 

Sở Giáo dục 

Ban Nghiên c u, Dạy h c và Tiêu chuẩn Giáo dục 

Cơ qu n Đ  văn ho  New South Wales 

Văn phòng Bảo vệ quyền lợi trẻ em và thanh thiếu niên 

Cơ qu n quản lý Công viên Olympic Sydney 

Sở Dịch vụ Gi  đình và Cộng đồng 

Sở Tài chính, Dịch vụ và Đ i mới 

Sở L o động New South Wales 

Cục Tai nạn xe gắn máy New South Wales 

Văn phòng Thủ hiến và Nội các 

Sở Kế hoạch và Môi trường 

Uỷ ban bầu cử New South Wales 

Văn phòng Kiểm sát New South Wales 

Uỷ ban Hành vi Cảnh sát 

Cục Bờ biển Cầu cảng Sydney  

Cục Bảo vệ  ôi trường 

Sở Công nghiệp, Kỹ năng và  h t triển Khu v c 

Cục Th c phẩm New South Wales 

Cục Hỗ trợ nông thôn New South Wales 

Bộ Y tế 

Uỷ ban Khiếu nại về Chă  s c s c khoẻ 
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Sở Giao thông New South Wales 

Sở Tài chính 

Văn phòng Kiểm toán New South Wales 

Uỷ ban Dịch vụ công 

Văn phòng Môi trường và Di sản 

Văn phòng Ch nh phủ đị  phương 

Văn phòng soạn thảo luật 

Văn phòng Tư ph p Hoàng gi   

 

1. Đối với c c cơ qu n  u  sắ  được liệt kê thuộc bang New South Wales, Chương     Mu  sắ  

ch nh phủ  không áp dụng đối với các gói thầu dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội, dịch vụ giáo dục 

và g i thầu  u  sắ  phương tiện gắn máy. 

2. Đối với c c cơ qu n  u  sắ  được liệt kê thuộc bang New South Wales, Chương     Mu  sắ  

ch nh phủ  không áp dụng đối với các gói thầu do một cơ qu n thuộc phạ  vi điều chỉnh t  

ch c l a ch n nhà thầu thay cho một cơ qu n không thuộc phạ  vi điều chỉnh. 

3. Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với các gói thầu củ  Infor  tion  nd 

Privacy Commission liên quan tới ch c năng của Privacy Commission.  

4. Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với gói thầu của Transport for NSW liên 

quan tới ch c năng của Transport Construction Authority, Country Rail Infrastructure Authority 

(CRIA) và c c cơ qu n kế thừ  CRIA. 

 

Lãnh thổ phía B c 

 

Văn phòng Thủ hiến 

Văn phòng T ng kiể  to n 

Văn phòng Hội đồng  ập ph p 

Văn phòng Kiể  s t 

Toà  n về thu nhập 

Uỷ b n bầu cử Lãnh th  ph   Bắc 

Cục Bảo vệ Khu v c th  d n 

Sở Nhà đất 

Sở Ch nh phủ Đị  phương và Khu v c 

Sở Thể th o và Giải tr  và Đu  ng   

T ng công ty  h t triển đất 

Sở Kinh do nh 
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Sở Nhi đồng và Gi  đình 

Sở Dịch vụ cộng đồng 

Sở Công nghiệp cơ bản và Thuỷ sản 

Sở Kh i kho ng và Năng  ượng 

Sở Quản  ý tài nguyên đất 

Sở Nghệ thuật và Bảo tàng 

Sở Đất đ i, Kế hoạch và Môi trường 

Uỷ b n Công viên và Động vật ho ng dã Lãnh th  ph   Bắc 

B n Bảo tàng và Triển  ã  nghệ thuật 

B n Trung t   Nghiên c u Streh ow 

Sở Y tế 

Mạng  ưới Bệnh viện Trung t   Austr  i  

Mạng  ưới Bệnh viện Top End 

Uỷ b n Khiếu nại Dịch vụ Y tế và Cộng đồng 

Cục Đào tạo và Việc  à  Lãnh th  ph   Bắc 

Sở T ng chưởng  ý và Tư ph p 

Sở Dịch vụ  hục hồi nh n phẩ  

Cục S c khoẻ Công t c 

Uỷ b n Cấp phép Lãnh th  ph   Bắc 

Uỷ b n Gi   s t đu  ng   

Sở Du  ịch Lãnh th  ph   Bắc 

Cục Khẩn cấp Lãnh th  ph   Bắc 

Cục C u hoả và C u nạn Lãnh th  ph   Bắc 

Cơ qu n Cảnh s t Lãnh th  ph   Bắc 

Văn phòng Uỷ viên Việc  à  trong khu v c công 

Sở Ng n khố và Tài ch nh 

Uỷ b n Dịch vụ công  ch Lãnh th  ph   Bắc 

 

1.  Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với c c g i thầu được bảo  ưu theo Thoả 

thuận đối tác giữ  Ch nh quyền Northern Territory và Charles Darwin University do c c cơ qu n 

được liệt kê thuộc Northern Territory t  ch c     ch n nhà thầu cho Charles Darwin University. 

Queensland 

Các cơ qu n được coi là các Sở theo quy định tại phần 14 của Public Service Act (Luật Dịch vụ 

công) 2008 (Qld)  

Uỷ ban Bảo hiểm tai nạn Xe gắn máy 

Cơ qu n Đền bù người bị nạn 
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Uỷ ban Dịch vụ công 

Văn phòng T n th c công 

 

1.    Đối với c c cơ qu n được  iệt kê thuộc b ng Queens  nd, Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  

không  p dụng đối với c c g i thầu: 

 a) do một cơ qu n thuộc phạ  vi điều chỉnh t  ch c   a ch n nhà thầu thay cho  một cơ 

quan không thuộc phạ  vi điều chỉnh 

 b) củ  c c Sở, hoặc đơn vị tr c thuộc Sở cung cấp dịch vụ y tế, gi o dục, đào tạo và hoặc 

nghệ thuật  

 c) dịch vụ y tế, gi o dục, đào tạo, nghệ thuật, phúc  ợi xã hội, quảng c o cho ch nh quyền 

và g i thầu  u  sắ  phương tiện gắn   y. 

2.  C c cơ qu n được  iệt kê thuộc b ng Queens  nd không phải th c thi nghĩ  vụ nêu tại Điể   f  

Khoản   Điều 15.16  Thông tin s u khi tr o hợp đồng  trong khoảng thời gi n b  nă  kể từ ngày 

Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  c  hiệu   c để những cơ qu n đ  c  thời gi n sử  đ i hệ thống đấu 

thầu điện tử trước khi đủ năng l c đăng tải thông tin theo quy định.   

 

M ền Na  Úc 

 

Sở T ng Chưởng lý 

Sở T ng kiểm toán 

Sở Cộng đồng và tham gia xã hội 

Sở Dịch vụ hiệu chỉnh 

Dịch vụ C u hỏa quốc gia 

Cơ qu n quản lý Tòa án 

Quốc phòng Nam Úc 

Bộ Giáo dục và phát triển trẻ em 

Cục Y tế và người già 

Sở Môi trường, nước và tài nguyên thiên nhiên 

Sở Kế hoạch, Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng 

Bộ Công nghiệp và khu v c 

Sở Thủ tướng và Nội các 

Bộ Ngân khố và Tài chính 

Ủy ban bầu cử của Nam Úc 

Cơ qu n Bảo vệ Môi trường 
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Cơ qu n c  cược độc lập 

Nghị viện Nam Úc 

SAFECOM 

Ủy ban Du lịch Nam Úc 

Cảnh sát Nam Úc 

Cục Phát triển Nhà nước 

Dịch vụ c u hỏa khu v c Nam Úc 

Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước 

Hội đồng Mua sắ  Nhà nước 

TAFE SA 

 

1. Đối với c c cơ qu n được  iệt kê thuộc b ng South Austr  i , Chương     Mu  sắ  ch nh 

phủ  không  p dụng đối với g i thầu dịch vụ y tế và phúc  ợi xã hội, gi o dục, quảng c o và g i 

thầu  u  sắ  phương tiện gắn   y. 

 

Tasmania 

 

Sở Giáo dục  

Sở Dịch vụ S c khỏe và con người  

Sở Tư ph p  

Sở Quản lý cảnh sát và Khẩn cấp   

Sở Thủ tướng và Nội các  

Sở Công nghiệp, Công viên, Nước và Môi trường  

Sở Tăng trưởng Nhà nước 

Sở Ngân khố và Tài chính 

Hội đồng Nhà ở 

Hội đồng lập pháp 

Cơ qu n  ập pháp 

Văn phòng Thống đốc 

Văn phòng Kiểm toán của Tasmanian Dịch vụ s c khỏe của Tasmanian  

Văn phòng Th nh tr  

Văn phòng củ  Gi   đốc công tố  

Du lịch Tasmania 

 

1. Đối với c c cơ qu n được  iệt kê thuộc b ng Tasmania, Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  

không  p dụng đối với g i thầu dịch vụ y tế và phúc  ợi xã hội, gi o dục và dịch vụ quảng c o  
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Victoria 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo  

Sở Phát triển Kinh tế, Việc làm, Giao thông và Tài nguyên  

Sở Môi trường, Đất, Nước và Kế hoạch 

Sở Dịch vụ S c khỏe và Con người   

Sở Tư ph p và Điều lệ 

Sở Thủ tướng và Nội các   

Sở Ngân khố và Tài chính  

Ủy ban Trẻ em và Thanh niên 

Ủy ban Dịch vụ thiết yếu  

Cơ qu n quản  ý trò chơi  

Ban Phòng chống th   nhũng độc lập   

Văn phòng Công tố  

Văn phòng Cảnh s t trưởng (Cảnh sát Victoria)  

Văn phòng Ủy viên hội đồng Môi trường bền vững Văn phòng dịch vụ c u hỏa  

Văn phòng Ủy viên hội đồng t  do thông tin  

Văn phòng Ủy viên hội đồng dịch vụ pháp lý   

Văn phòng Th nh tr   

Văn phòng Ủy viên Hội đồng Bí mật   

Văn phòng riêng Ủy viên  n toàn đường sắt  

Văn phòng Thanh tra Victorian  

Ủy ban Dịch vụ Taxi   

Văn phòng T ng kiểm toán Victorian  

Ủy ban Luật lệ c  cược và Rượu của Victorian  

Ủy ban bầu cử Victorian  

Ủy ban Công bằng và nhân quyền Victorian   

Ủy ban Dịch vụ công Victorian  

T  ch c c  cược không chuyên quyền Victorian  

 

1. Đối với c c cơ qu n được  iệt kê thuộc b ng Victoria, phần này không  p dụng đối với g i 

thầu  u  sắ  phương tiện gắn   y.  
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2. Đối với c c cơ qu n được  iệt kê thuộc b ng Victoria, phần này không  p dụng đối với g i 

thầu do cơ qu n thuộc phạ  vi điều chỉnh t  ch c   a ch n nhà thầu th y cho cơ qu n không thuộc 

phạ  vi điều chỉnh. 

 

Miền Tây nư c Úc 

 

Cơ qu n Vườn bách thảo và công viên 

Ủy ban chống th   nhũng và tội phạm (Tây Úc) 

Cơ qu n Ký túc x  Trường Trung h c quốc gia  

Sở Nội vụ của Th  dân  

Sở Nông nghiệp và Th c phẩm  

Sở Bảo vệ trẻ em và Hỗ trợ gi  đình  

Sở Thương  ại 

Sở Dịch vụ Hiệu chỉnh  

Sở Văn h   và Nghệ thuật  

Sở Giáo dục  

Sở Dịch vụ giáo dục  

Vụ Luật lệ  ôi trường  

Sở Dịch vụ c u hỏa và khẩn cấp  

Sở Tài chính  

Sở Thủy sản  

Sở Y tế  

Sở Đất đ i  

Sở Chính phủ và cộng đồng đị  phương  

Sở Mỏ và Dầu khí  

Sở Công viên và động vật hoang dã  

Sở Kế hoạch  

Sở đu  ng  , c  cược và rượu  

Sở Phát triển khu v c  

Sở Thể thao và Giải trí  

Sở Phát triển Nhà nước  

Sở Đào tạo và Phát triển nhân l c  

Sở Ngân khố  

Sở Nước  

Sở T ng chưởng lý   

Sở Thủ tướng và Nội các  

Sở Đăng ký Ủy ban quan hệ công nghiệp Tây Úc  
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Ủy ban Dịch vụ người khuyết tật  

Ủy b n cơ hội bình đẳng  

Ủy ban phát triển Gascoyne   

Ủy ban phát triển mỏ vàng Esperance  

L c  ượng của Thống đốc 

Ủy ban Phát triển Miền Nam  

Hội đồng di sản Tây Úc 

Cơ qu n nhà ở  

Ủy ban phát triển Kimberley  

Ủy ban cải cách pháp luật của Tây úc  

Quốc hội lập pháp  

Hội đồng lập pháp 

Đường chính Tây úc  

Ủy ban phát triển Trung Tây  

Viện Nghiên c u khoáng sản và Năng  ượng Tây Úc  

Quỹ tín thác quốc gia của Úc (Tây Úc) 

Văn phòng T ng Kiểm toán  

Văn phòng Gi   đốc Công tố  

Văn phòng Cao ủy thông tin  

Văn phòng Th nh tr  của Dịch vụ giám sát   

Văn phòng Ủy viên nghị viện củ  Th nh tr  nhà nước  

Sở Dịch vụ Nghị viện  

Ủy ban phát triển Peel   

Ủy ban phát triển Pilbara  

Ủy ban khu v c công  

Cơ qu n gi o thông công cộng  

Cơ qu n Đảo Rottnest  

Hội đồng Phát triển kinh tế nông thôn  

Tò   n Lương và c c khoản phụ cấp  

Cơ qu n Chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn  

Liên đoàn ph t triển doanh nghiệp nhỏ  

Ủy ban phát triển Tây Nam  

Thư viện Tiểu bang Tây úc  

Quỹ Tín thác Swan River 

Cảnh sát Tây Úc 

Ủy ban bầu cử Tây Úc  

Cơ qu n thông tin đất đ i của Tây Úc  
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Ủy ban Kế hoạch Tây Úc   

Trung tâm thể thao Tây Úc  

Ủy ban Du lịch Tây Úc  

Ủy ban Phát triển Wheatbelt  

Công viên Bách thú  

 

 

1. Để r  nghĩ  hơn, nhằ  tu n thủ quy định tại Khoản   Điều     ,  iên qu n đến c c g i thầu thuộc 

Chương trình Sơ tuyển Nhà thầu (Prequalification Scheme) củ  đơn vị Building Management and 

Works tr c thuộc Department of Finance và Chương trình ‘Hệ thống Sơ tuyển Nhà thầu Quốc gi  

đối với G i thầu   y  ắp  cầu, đường ’ (‘N tion    requ  ific tion Syste  for Civi   Ro d  nd 

Bridge  Construction Contr cts’ Sche e) củ  M in Ro d, hồ sơ d  sơ tuyển củ  nhà thầu chư  

vượt qu  vòng sơ tuyển tại thời điể  ph t hành hồ sơ  ời thầu s  không được xe  xét do hạn chế 

về thời gi n và s  ph c tạp trong qu  trình đ nh gi  hồ sơ d  sơ tuyển. Điều này không ngăn cản 

nhà thầu nộp hồ sơ qu n t   hoặc hồ sơ d  sơ tuyển tại bất kỳ thời điể  nào  Việc sơ tuyển nhằ  

đả  bảo nhà thầu x y d ng c  đủ năng   c tài ch nh và không ph n biệt đối xử giữ  nhà thầu trong 

nước với nhà thầu củ  c c Nước thành viên kh c  

 

Lưu ý     v      n B 

 

Đối với c c cơ qu n được  iệt kê trong phần này: 

 

1. Ô-xtơ-rây-li-a chỉ  ở cử  c c cơ qu n cấp đị  phương được  iệt kê trong  hần B cho C -n -đ , 

Chi- ê, Nhật Bản, Mê-hi-cô và  ê-ru. Ô-xtơ-rây-li-a sẵn sàng  ở cử  c c cơ qu n thuộc phần B cho 

c c Nước thành viên T   kh c s u khi đà  ph n về những nhượng bộ c  thể chấp nhận được s u 

khi đạt được những thỏ  thuận chung trong qu  trình đà  ph n. 

2. Ô-xtơ-rây-li-a chỉ  ở cử  dịch vụ được  iệt kê trong  hần E cho C -n -đ  và Mê-hi-cô nếu h i 

nước này  ở cử  dịch vụ đ  cho Ô-xtơ-rây-li-a. 

3. Liên qu n tới d nh s ch sử dụng nhiều  ần: 

a) thông b o  ời nhà thầu đăng ký th   gi  d nh s ch sử dụng nhiều  ần c  thể được sử 

dụng  à  thông b o  ời thầu, với điều kiện  à thông b o đ  nêu r  chỉ c  nhà thầu trong 

d nh s ch sử dụng nhiều  ần  ới nhận được c c thông b o tiếp theo về những g i thầu  p 

dụng d nh s ch sử dụng nhiều  ần; và 

b) trường hợp đã x c định được tất cả hoặc một số nhà thầu đ p  ng yêu cầu, cơ quan mua 

sắm và các nhà thầu đ  c  thể thoả thuận về thời gian chuẩn bị hồ sơ d  thầu. Trường hợp 

không c  thoả thuận, thời gian chuẩn bị hồ sơ d  thầu tối thiểu là 10 ngày. 
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4. Đối với Mê-hi-cô, kể từ khi Hiệp định có hiệu l c, trong mỗi nă  tài khoá, Ô-xtơ-rây-li-a có thể 

bảo  ưu theo lộ trình  ột tỷ lệ phần tră  tương  ng được quy định tại Khoản 5 tính trên t ng giá trị 

hợp đồng c c gói thầu mua sắm hàng hoá và dịch vụ, hoặc kết hợp cả h i cũng như g i thầu xây lắp 

của các bang và vùng lãnh th  trong nă  đ  mà có giá g i thầu c o hơn ngư ng quy định tại Phần 

B. 

5. Tỷ lệ phần tră  quy định tại Khoản 4 được th c hiện theo  ộ trình cụ thể như s u:  

 

Nă  t ứ 1 Nă  t ứ 2 Nă  t ứ 3 Nă  t ứ 4 Nă  t ứ 5 

50% 45% 45% 40% 40% 

Nă  t ứ 6 Nă  t ứ 7 Nă  t ứ 8 Nă  t ứ 9 Từ nă  t ứ 10 

trở    

35% 35% 30% 30% 0% 
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Ph n  :  ác cơ quan k ác  

 

1.  C c cơ qu n được liệt kê trong Phần này t  ch c l a ch n nhà thầu đối với gói thầu có giá 

g i thầu, theo quy định tại Khoản 8 Điều 15.2, bằng hoặc c o hơn c c ngư ng s u đ y     

(a)  400.000 SDR đối với gói thầu hàng hoá và dịch vụ; và  

(b)  5.000.000 SDR đối với gói thầu xây lắp.  

 

2. Ngư ng giá gói thầu theo quy định tại Điểm (a) và (b) Khoản   nêu trên s  được điều chỉnh 

theo quy định tại Phần H của Bản chào này trong  hụ  ục     

 

Dan  sác  các cơ quan của Ô-xtơ-rây-li-a
1, 2 

 

1. Cơ qu n Thông tin và Truyền thông Úc 

2. Ủy b n Cạnh tr nh và người tiêu dùng Úc  

3. Cơ qu n An toàn Tài ch nh Úc  

4. Cơ qu n quản  ý Thủy sản Úc  

5. Ủy b n Nh n quyền Úc  

6. Viện Y tế và  húc  ợi Úc  

7. Viện Kho  h c Biển Úc  

8. Cơ qu n An toàn Hàng hải Úc  

9. Bảo tàng Hàng hải quốc gi  Úc  

10. T  ch c Kho  h c hạt nh n và Công nghệ Úc  

11. Cơ qu n Thuốc trừ s u và Thuốc thú y Úc 

12. Cơ qu n Điều  ệ Úc  

13. Ủy b n Ch ng kho n và Đầu tư Úc  

14. Đài tưởng niệ  chiến tr nh Úc3
 

15. Comcare 

16. T  ch c Kho  h c và Nghiên c u công nghiệp Liên b ng Úc  

17. Công ty  uất khẩu bảo hiể  và tài ch nh  

18. Công ty Nghiên c u và ph t triển  iên đ   c   

19. Cơ qu n Rào chắn đ  ngầ  trên biển  

20. Thư viện quốc gi  Úc  

21. Bảo tàng quốc gi  Úc  

22. Ngân hàng D  trữ Úc  

23. Quỹ T n th c Liên b ng cảng Sydney  

24. Gi   đốc công viên quốc gi   
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25. Du  ịch Úc 

Lưu ý   i v i Ph n này 

1. Chương 15 (Mua sắm chính phủ) chỉ áp dụng đối với c c cơ qu n được liệt kê trong Phần 

này. 

2.  Đối với c c cơ qu n được liệt kê trong Phần này, Chương     Mu  sắm chính phủ   không  p 

dụng đối với gói thầu mua sắ  phương tiện gắn máy. 

3.    Chương     Mu  sắm chính phủ  không  p dụng đối với gói thầu dịch vụ viễn thông của 

Australian War Memorial.  
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   N D: Dan    c  àng hoá  

 

Chương    (Mua sắm chính phủ) áp dụng đối với tất cả hàng hoá trong gói thầu của c c cơ qu n 

được liệt kê từ Phần A đến Phần C, trừ trường hợp được quy định kh c trong Chương 15 (Mua sắm 

chính phủ), bao gồm cả Bản chào này trong  hụ  ục     

 

Danh m c hàng hoá của Ô-xtơ-rây-li-a 

Chương 15 (Mua sắm chính phủ) không áp dụng đối với gói thầu mua sắm: 

a)  Máu và các sản phẩ   iên qu n đến máu, bao gồm cả các sản phẩm từ huyết tương.  
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P  N E: Dan    c  ịc  v  

 

Chương 15 (Mua sắm chính phủ) áp dụng đối với tất cả dịch vụ trong gói thầu của c c cơ qu n 

được liệt kê từ Phần A đến Phần C, trừ trường hợp được quy định kh c trong Chương     Mu  sắ  

ch nh phủ , bao gồm cả Bản chào này trong  hụ  ục   . 

 

Danh m c dịch v  của Ô-xtơ-rây-li-a 

 

Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với gói thầu: 

a)  dịch vụ tách huyết tương;   

b)  dịch vụ quảng c o cho chính phủ;  

c)  dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội; và 

d)  dịch vụ nghiên c u và phát triển.  
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   N F: Dịch v  xây dựng  

 

Chương 15 (Mua sắm chính phủ) áp dụng đối với tất cả dịch vụ xây d ng trong gói thầu của c c cơ 

qu n được liệt kê từ Phần A đến Phần C, trừ trường hợp được quy định kh c trong Chương     Mu  

b n ch nh phủ , bao gồm cả Bản chào này trong  hụ  ục   . 
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   N G: Lưu ý chung  

 

Trừ trường hợp có quy định khác, phần Lưu ý chung dưới đ y s  được áp dụng cho toàn bộ Chương 

15 (Mua sắm chính phủ), bao gồm tất cả các Phần củ  Bản chào này trong  hụ  ục   .  

 

Lưu ý của Ô-xtơ-rây-li-a 

 

Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với: 

a) bất kỳ hình th c ưu đãi nào dành cho do nh nghiệp nhỏ và vừa;   

b) c c quy định nhằm bảo vệ các giá trị nghệ thuật, lịch sử và khảo c  của quốc gia;  

c) các biện ph p nhằ  tăng cường s c khỏe và phúc lợi xã hội củ  người bản đị   và  

d) c c biện ph p nhằ  ph t triển kinh tế và tiến bộ xã hội củ  người bản đị    

 

Để r  nghĩ  hơn: 

a) Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với gói thầu sử dụng nguồn viện trợ 

không hoàn lại và các khoản tài trợ của t  ch c/cá nhân không thuộc d nh s ch cơ qu n  u  

sắ  trong Phụ lục này;  

b) Chương     Mu  sắ  ch nh phủ  không áp dụng đối với g i thầu củ   ột cơ qu n  u  sắ  

 u  từ  ột cơ qu n nhà nước kh c; và 

c) cơ qu n  u  sắm có thể áp dụng hình th c chỉ định thầu trong trường hợp nhà thầu t  đề 

xuất phương  n đ i mới sáng tạo theo quy định tại Điểm (g) Khoản 2 Điều 15.10.  

  

 

 



Bản dịch không chính thức 
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   N H: Công thức Đ ều chỉn  Ngưỡng  

 

1. Ngư ng  ở cử  s  được điều chỉnh 2 nă   ột  ần với hiệu   c củ   ỗi  ần điều chỉnh bắt đầu 

vào ngày    th ng Một, kể từ ngày    th ng Một nă  2  8   

 

2. H i nă   ột  ần, Ô-xtơ-rây-li-a s  t nh to n và công bố ngư ng  ở cử  t nh bằng đồng đô-la Ô-

xtơ-rây-li-a theo Chương     Mu  sắ  ch nh phủ   Việc t nh to n s  d   trên tỷ gi  do Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế công bố hàng th ng trong dữ  iệu  Thống kê Tài ch nh Quốc tế   

 

3. Tỷ gi   à bình qu n gi  trị hàng ngày củ  đồng đô-la Ô-xtơ-rây-li-a t nh theo Quyền Rút vốn Đặc 

biệt  SDR  trong khoảng thời gi n h i nă  trước ngày    th ng Mười hoặc ngày    th ng Mười 

một củ  nă  trước nă   à ngư ng điều chỉnh bắt đầu c  hiệu   c, và được làm tròn tới số hàng 

nghìn gần nhất theo đô-la Ô-xtơ-rây-li-a. 

 

4. Ô-xtơ-rây-li-a c  nghĩ  vụ thông b o  ột c ch kịp thời cho c c Nước thành viên kh c về ngư ng 

 ở cử  hiện tại t nh bằng đồng đô-la Ô-xtơ-rây-li-a ng y s u khi Hiệp định này c  hiệu   c cũng 

như c c ngư ng điều chỉnh s u đ    

 

5. Ô-xtơ-rây-li-a s  tiến hành th   vấn nếu c  s  th y đ i  ớn về tỷ gi  củ  đồng đô-la Ô-xtơ-rây-li-

a so với SDR hoặc so với đồng tiền củ   ột Nước thành viên kh c  à  ph t sinh vấn đề nghiê  

tr ng đối với việc  p dụng Chương     Mu  sắ  ch nh phủ . 



Bản dịch không chính thức 
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   N I: T ông t n  ấu th u 

 

 

Tất cả thông tin về các gói thầu được đăng tải trên c c tr ng tin điện tử s u đ y  

 

C c quy định pháp luật: http://www.comlaw.gov.au/ 

Hệ thống Đấu thầu của Ô-xtơ-rây-li-a: https://www.tenders.gov.au/ 

 

http://www.comlaw.gov.au/
https://www.tenders.gov.au/

