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Nhà cung cp, là dcm vi tham gia chào giá gói mua sm nay

Chiro'ng I. CIII DAN NHA CUNG CAP
Mic 1. Phrn vi gói mua srn
1. Cong ty C phn xi mang Vicern Song Thao mi Nhàcung dip tharn gia chào giá
canh tranh gói mua sm duqc mô tã tai Chirong IV — Yêu câu dôi vói gói mua sam.
- Ten gOi mua srn: Gch cao nhôm (k hiu: XMST/2021/GCN)
2. Nguii vn d thirc hiii gOi rnua srn: Clii phi SXKD närn 2021.
3. Loi hqp dng: Hqp dng theo dn giá c djnh.
4. Thai gian thijc hin/giao hang: Trong tháng 8/2021
Mic 2. Hành vi bj dim trong chào giá.
Duc quy djnh ci th và dang trên trang web cüa Cong ty c phn xi mäng Vicem
Song Thao miic M.ua sm>Vãn bàn huOng dan.
Miic 3. Tir cách hçrp I ella nhà cung cap
Nhà cung dip là t chirc có tu each hçip l khi dáp üng các diu kin sau day:
1. Co giy chirng nhn dang k doanh nghip, quyCt djnh thành 1p hoc tài 1iu có giá
trj tuclng drnmg do c quan cO thm quyn dip;
2. Hach toán tài chinh dc lip;
3. Không dang trong qua trInh giãi th; khong bj kt lun dang lam vào tInh trng phá
san hoac nq không có khã näng chi trã theo quy djnh ella pháp lust;
4. Bão dam canh tranh trong tham gia chào giá.
5. Bão dam di,r chào giá.
Miic 4. Lam rö, sfra cti Thir m?ri chào giá canhtranh
1.Lam rO Thu mi chào giá cnh tranh.
Trong trrnmg hçrp din lam rO Thu m?i chào giá earth tranh, nhà cung dip. phãi g1ri van
bàn d nghj lam rO dn ben mi cliào giá muOn n1it 03 ngày lam vic trisâc ngày CO thai
dim ht han np Thu chào giá. Khi nhn duc dê nghj lam rO Thu rni ehào giá canh tranh
dlla nhà cung cap, ben mi chào giá së có van bàn trã 1i gi:ri cho nhà cung cap có yeu cau
lam rO và tat câ các nhà cung cap khác dã nhn Thu m&i chào giá cnh tranh tir ben mi
chào giá canh tranh, trong do mô ta ni dung yêu câu lam rO nhung không nêu ten nhà cung
cap dê nghj lam rO. Trix?ing hçTp vic lam rO dn den phãi sfra doi Thu mi chào giá canh
tranh thI ben m?ii chào giá tiên hành süa dOi Thu m&i chào giá canh tranh theo thu t11c quy
djnh tai Khoàn 2 Miic nay.
2. Slra di Thu m?ii chào giá cnh tranh.
Tnthng hp si:ra di Thu mi chào giá canh tranh, ben mi chào giá së gui nhng nOi
dung sira dOi den tat cã các nhà cung cap dà nhin Thu mi chào giá canh tranh khOng muOn
03 ngày lam vic tnrOc ngày cO thai diem hêt han, trixng hp không dll 03 ngày lam vic
thi ben mi chào giá s gia han thai diem hêt han np Thu mi chào giá canh tranh tuang
ung.
Nhm gillp nhà cung cap có dü thai gian d sàa d6i Thu mi chào giá canh tranh, ben
mi chào giá có th gia han thi diem héthan np Thu mi chào giá canh tranh theo quy
djnh tai khoàn 1 Mic 11 Chuang I — Chi dan nhà cung cap bang vic sfra dOi Thu mi chào
giá canh tranh.
Miic 5. Chi phi, dng tin, ngôn ngfr trong chào giá
1.Nhà cung dip phài chju mçi chi phi lien quan dn qua trInh tham dir chào giá.
2. Dng tin tham dir chào giá và dng tin thanh toán là VND.

3. Thu chào giá cUng nhu tht ca vän ban Va các tài 1iu lien quan dn Thu chào giá
duqc trao dôi giüa ben mi chào giá và nhà cung cp phãi dtrqc vit bang ting Vit. Các tài
liçu và ti.r 1iu bô trçv trong Thu chào giá có the dtrçic vit bang ngôn ngtt khác, dng thai
kern theo bàn djch sang tiêng Vit. Trii?mg hçip thiu ban djch, nu can thit, ben mi chào
giá CO the yeu câu nhà cung cap gl'ri bô sung.
Mtic 6. Thành phân cüa Thur chào giá
Thu chào giá do nhà cung cp chuan bj phâi bao gm:
1.Dan chào giá theo Mu s 01 Chuang III — Biu rnu;
2. Tài lieu chirng minh tu each hçp 1 cüa ngithi k dan chào hang, cüa nhà cung cap
và tài 1iu chfrng minh näng lirc và kinh nghim cUa nhà cung cap;
3. Bang tong hçTp giá chào theo Mâu so 03 Chuang III — Biêu rnu (Bang tng hqp
chào03);
4. Ban cam kt thc hin gói mua sm theo MLi s 04 Chuang III — Biu rnk
5. Bàn cam kt v chit hxqng, diu kin nghim thu theo yêu cau ti miie 3. Yêu cau
k5 thuât mâu so 06.
6. Bão dam d%r ehào giá;
7. Dr thão hçp dng và eác tài lieu khác có lien quan.
Mçic 7. Giá chào vã giãm giá
1. Giá chào ghi trong dan chào hang bao gm toàn b chi phi d thre hin gOi mua
sam (chua tinh giãm giá) theo yeu câu cüa Thu mi chào giá canh tranh.
2. Nhà cung c.p phài np Thu chào giá thrc hin cho gói mua srn nêu tai Miic 1
Chuang nay và ghi dan giá, thành tiên eho các cong vic nêu trong các bang giá tuong 1rng
quy djnh tai Chuang III - Biêu mau.
Trumg hcip tai ct "dan giá " va ct "thành tin" cüa rnt miic ma nhà cung cp không
ghi giá trj hotc ghi là "0" thI duçie coi là nha cung cap dà phãn bô giá cUa m11c nay vao các
m1ic khác thuc gói mua sam, nhà cung cap phái CO trách nhim thirc hin tat cã eác cong vic
theo yêu câu neu trong Thu miii chào giá vd dung giá d chào.
3. Tru&ng hçip nhà cung cp có d xut giãm giá thI cO th ghi tr%rc tip vào dan chào
hang hoc dé xuât riêng trong thu giãm giá. Trumg hqp giãm giá, nhà cung cap phãi neu rO
ni dung và each thirc giãm giá vào các hang mlie the. Trithng hp không neu rO each
thiirc giãrn giá thl duçrc hiêu là giãm dêu theo l cho tat cà hang miic. Tru&ng hçxp cO thu
giàm giá thI thu giàm giá có the dê cüng trong Thu chào giá hoc np riêng song phãi bão
darn ben mi chào già nhn duc truàc thM diem hêt han np Thu chào giá. Thu giãm giá
se du?c ben m&i chào giã bão quân thu mt phân cüa Thu ehào giá và duçc ma dong thai
cüng Thu chào giá cUa nhà cung cap; tnimg hçTp thu giam già khOng duc ma cüng Thu
chào giá và khOng duçic ghi vào biên bàn mi Thu chào giá thI khOng cO giá trj.
chào cüa nhà cung cAp phãi bao gm toàn b các khoán thud, phi, 1 phI (nu
4.
cO) áp theo thuê suat, mre phi, l phi tai thM diem 28 ngày truóc ngày cO thai diem hêt han
np Thu chào giá theo quy djnh. Tru?mg hqp nhà cung cap tuyên bô già chào không bao
gôm thuê, phi, l phi (nêu cO) thi Thu chào giá cUa nhà cung cap së bj loai.
Mc 8. Thôi gian cO hiu lçrc cüa Thur chào giá.
1. Thai gian có hiu 1rc cüa Thu chào giá là 60 ngày, k tfr ngày ht han np thur
chào giá. TCG nao cO thai han hiu 1irc ngän han quy djnh së không di.rqc tiep tiic xern xét,
dãnh giá.
2. Trong tnthng hqp can thiêt truâc khi hêt thai han hiu lirc cUa Thu chào gia, ben
mai chão già CO the d nghj càc thâ. cung cap gia han hieu lrc cUa Thu chào giá. Viec gia
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han, chip nhn hotc không chp nhn gia hn phãi chrcce th hin bang van bàn. Nu nhà
cung cp không chip nhn vic gia han thI Thu ehào giá cüa nhà cung cap nay không duge
xern xét tip. Nhà cung cp chip nhtn dê nghj gia han không dirge phép thay dôi bat kS' nôi
dung nào cUa Thu chào giá.
Miic 9. Bão dam dir chào giá
1. Nha cung cp phãi thirc hin bin pháp bão dam dir chào giá ('theo yeu ccu cy the'
trong Thw mô'i chào giá,) tnthc th?yi dim ht han np Thu chào giá theo mt trong các hInh
thtre: dt ccc hotc thu bâo länh do th chtirc tin dmg hoc chi nhánh ngân hang nirOc ngoài
duge thành 1p theo pháp lust Vit Nam phãt hành. Trumg hgp si:r ding thu bão länh thI
phâi áp diing theo Mu thu bão länh dành cho nhà cung c.p theo quy djnh tai Thu chào giá
nay (mu s 07)hoac mt Mu thu bão lãnh khác nhi.rng phãi bao gm day dü ni dung co
ban cia bão lành di,r chào giá.
2. Nti dung và hiu 1ire cüa bão dam dir chào giá
a) Giá trj và dng tin bão dam dir chào giá: 20.000.000 dng
b) Thai gian có hiu lirc cüa bão dam dir chào giá: 90 ngày, k tr ngày CO thi dirn
ht han np Thu chào giá.
3. Bão dam dir chào giá dirge coi là không hgp l khi thue rnt trong cáe tnrOng hçrp
sau day: cO giá trj thp han, thai gian hiu 1irc ngn han so vâi yeu eu quy djnh tai Khoãn
2 Mic nay, không dung ten ben rn?yi chào giá (dan vj thii hithng), không phài là bàn gc và
không CO ch& k hçip l hoc cO kern theo diu kin gay bt lgi cho ben mri ehào giá.
4. Vice tjch thu, hoàn trâ hote giài tôa bão dam dir chào giá thire hin theo quy djnh
sau:
a) Nhà cung cp rut Thu chào giá sau thai dim ht han np Thu chào giá và trong thai
gian có hiu lirc cüa Thu mñ chào giá canh tranh;
c) Nhà cung cp không thirc hin bin pháp bâo dam thire hin hgp dng theo quy djnh
cüa Thu mi chào giá;
d) Nhà cung cp không tin hành hoic tr chi tin hành hoàn thin hcip dng trong
th?ñ han 20 ngày, k tfr ngày nhn dirge thông báo k& qua bra chçn nhà cung cp cüa ben
mñ chào giá hote dä hoàn thin hgp dng nhung tfr ehi k hgp dng, trir tnxông hgp bt
khã kháng;
Mic 10. Quy cách Thir chào giá
1. Nhà cung cap phãi chuân bj 01 ban gôc cüng 02 ban chiip (Các danh mvc cong
vic phài dirge tong hgp bang mi1c lie và dóng quyen) Thu chào giá dông thi ghi ben
ngoài ho so và tUi dirng ti.rang ung là "BAN GOC THU CHAO GIA", "BÀN CHIIJP THU
CHAO GIA".
Trtthng hçrp sfra di, thay th Thu chào giá thI nhà cung cp phãi chuan bj 01 bàn gc
và các bàn chip ho so sua dOi, thay the vâi so krgng bang so krgng bàn ehiip Thu chào giá
dä np. Trên trang bla cüa eáe ho so và t1ti dirng tuong lrng phai ghi rO "BAN GOC THU
CHAO GIA SOA DOT", "BÀN CHUP THU CHAO GIA SOA DOT", "BAN GOC THU
CHAO GIA THAY THE", "BAN CHVP THU CHAO GIA THAY THE".
2. Tüi dirng Thu chào giá, Thu chào giá sua di, Thu chào giá thay th cüa nhà cung
cAp phãi dirge niêm phong và ghi rO ten gOi mua sam, ten nhà cung cap, ten ben mi chào

giá, dja chi nhn thr. Ben mi chão giá có trách nhim bão mt thông tin trong Thu chão
giá cUa nhã cung cap.
Dja chi nhãn thu': Phông k hoich chin hrçvc — Cong ty CP xi mãng Vicem Song
Thao — Ninh Dan — Thanh Ba — Phil Thp.
Din thoti lien h: 0705434054 (Ms Quyên).
NhIbzg thu' gui khóng du'crc dóng gói và gui ye dja chi theo dung quy dlnh tgi diem 1,2
muc nay, trong trw&ng hçip ho so' chao giá cia nhà cung câ'p bj tMt lgc, rách rô'i và khong
cOn báo mçt trtthc th&i diem rnO' hO so' chào theo quy djnh thI PhOng ké' hogch chiê'n lu'çrc
khOng chju trách nhim du'&i bat kj) hlnh thzc nào di vO'i h so' trên.
3.Tât cã các thành phân cüa Thu chào giá nêu tti Mic 6 Chirong I — Chi dn nhà
cung cap phai thrçc k bi ngi.thi di din hçip pháp cUa nhà eung cp và kern theo Giây üy
quyên hçrp l (neu üy quyen) theo quy djnh ti Chiro'ng III — Biu mu.
4. Nhà cung cap phãi chju trách thim ye tinh thông nhât gifta ban gôc và bàn chiip.
Trueing hçip CO six sai khác gitta bàn gôc và bàn chiip nhung không lam thay d6i thir t1r xp
htng nhà cung cap thI can cu'r vào bàn gôc dé dánh giá. TruOng h?p CO si,r sai khác giUa ban
gôc và bàn chuip dan den kêt qua dánh giá trên bàn gôc khác kêt qua dánh giá trên bàn ch%lp,
lam thay doi thir t1r xep hang nhà cung cap thi Thu chào giá cUa nhà cung cp bj loti.
5. NhUng chtt dtrçic ghi them, ghi chèn vào gitia các dOng, nhting chti bj tây xóa hotc
viêt dè len së chi durçc coi là hcip 1 nêu CO chct k a ben cinh holtc tai trang do cüa ngurñ
k ckm chào hang.
Mçic 11. Np, rut, thay thêvà sfra di Thir chào giá
1.Nhà cung cap np trirc tiêp hoc gui Thur chào giá theo dur?mg buru din den dja chi
cUa Ben mai chào giá nhurng phái dam bão Ben mai chào giá nhan durçc truràc thai diem hêt
htn np thu chào giá là: hOi AA giô' 00' ngày, tháng 06 nàm 2021.
2. Ben mai cung cap sê tiêp nh.n Thu chào giá cüa tat ca nhà cung cap np Thu chào
giá trurOc thai diem hét htn np Thur chào giá, kê ca truang hçp nhà cung cap chua nhn
Thur mai chào giá cnh tranh trrc tiêp t1r ben m&i chào giá. Trurang hçp nba cung cap np
Thur chào giá sau thai diem hêt hn np Thu miii chào giá cnh tranh thi Thu chào giá bj
lo?i và duqc trà lti nguyen trng cho nhà cung cap.
3. Sau khi np, nhà cung cap có the rUt lti Thur chào giá bang each gUi van bàn thông
báo có chtt k cUa nguxai dti din hçip pháp eUa nhà cung cap den ben mai chào giã truâc
th&i diem hêt hn np Thur chào giá.
TrurUc thii dim h& hn np Thu chào giá, nu cn si:ra di hoc thay th Thu chào giá
thI nhà cung cp np Thu chào giá thay the hoe Thur chào giá si'ra dôi cho ben mai chào giá
vài each ghi thông tin nêu tui khoàn 1, khoãn 2 Miic 10 Chuong I — Chi dan nhà cung cap.
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2021 ti Cong ty Co phân xi mäng Vicem Song Thao, Khu 9 x Ninh Dan huyn Thanh Ba
tinh PhU Thç truâe sr ehUng kiên eUa eác nhà eung cap tham d lê m& thur chào giá. Vice
ma thu chào giã không phi thuOc vào sij cO rnt hay yang mt cUa di din nhà cung cap
tham d chào giá.
2. Vic ma Thur chào giá durçic thirc hin dôi vUi tUng Thu chào giá theo thu tr chti cái
ten eUa nhà cung cap và theo trInh t%r sau day:
a) Kim tra niêm phong;
b) Ma bàn gôc Thu chào già và d9c to, rO tôi thiêu nhting thông tin sau: ten nba cung
cp, bàn gc, s lurng bàn chiip, giá chao ghi trong dn và bang tong hp giã chào, giá trj
giàm giã (nu cO), thai gian cO hiu lrc cUa Thur chào gia, thai gian thirc hin hp dong và
các thông tin khàc ma ben mai chào giá thây can thiêt. Chi nhting thông tin ye giãm giá
duc dc trong l ma Thu chào giá mói duc tiêp tVc xem xét và dánh giá;
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c) Dai din cüa ben mi chào giá phãi k xác nhn vào bàn g6c dn ehào hang, giAy
üy quyn, bang thng hqp giá chào, thu giàm giá (neu co), bàn cam kêt thrc hin gOi mua
sam. Ben mi chào giá không duqc loai bô bat k' Thu chào giá nào khi m Thu chào giá,
trr các Thu chào giá np sau thOi diem hêt htn np Thu chào giá.
3. Ben mi chào giá phãi 1p biCn bàn ma Thu chào giá trong dO bao gôm các thông
tin quy djnh tti khoãn 2 Miic nay. Biên bàn ma Thu chào giá phãi duqc k xác nhn bai di
din cüa ben mai chào giá và the nhà cung cap tham d lê ma Thu chào giá. Vic thiêu chr
k) cUa nhà cung cp trong biên bàn se không lam cho biên bàn mat nghia và mat hiu hrc.
Biên bàn ma Thu chào giá sê duçc güi cho tat ca các nhà cung cap tham dir chào giá.
Miic 13. Lam rö Thir chào giá
1. Sau khi ma Thu chào giá, nhà cung cap cO trách nhim lam rO Thu chào giá theo
yêu cu cüa ben mai chào giá, ben mOi chào giá së cO van bàn yêu câu nhà cung cap lam rö
Thu chào giá eüa nhà cung cap.
2. Nhà cung cap duçic t1r gfri tài lieu chfrng minh tu each hcip l, nang hrc, kinh nghim
cüa minh dEn ben mai chào giá sau 01 ngày kê tr th?yi diem hêt han np Thu chào giá. Ben
cung cp cO trách nhim tiêp nhn nhing tài lieu lam rO cUa nba cung cap dé xem xét, dánh
giá; cac tài lieu. lam rO ye ti.r each hcp l, nang lirc và kinh nghim duçc coi nhu mt phân
cüa Thu chào giá.
3. Vic lam rO phài bào darn không lam thay dôi bàn chat cüa nhà cung cap, không lam
thay dôi ni dung ca bàn cüa Thu chào giá dã np và không thay doi giá chào.
Mic 14. Dánh giá Thir chào giá
Vic dánh giá Thu chào giá duçrc thirc hin theo quy dnh tai Chucmg II — Tiêu chun
dánh giá Thu chào giá . Nhà cung cap có giá chào sau sira li, hiu chinh sai loch, trr di
giàm giá thâp nhât di.rçc xét duyt lra ch9n nhà cung cap.
Mic 15. Diêu kin xét duyt trñng cung cp
Nba cung cap duçc xem xCt, dê nghj trüng cung cap khi dáp 1rng dü các diu kin sau day:
1.CO Thu chào giá hcp l;
2. Co näng hrc vii kinh nghirn clap 1rng yeu cu quy djnh tai Mic 2 Chirong II — Tiêu
chuân dãnh giá.
3. Các ni dung ye k5 thut dáp 1rng yêu cu quy djnh t?i Miic 3 Chiro'ng II — Tiêu
chuân dánh giá Thu chào giá;
4. CO sai loch thiêu không qua 10% giá chào;
5. CO giá chào thâp nhât;
6. CO giá dê nghj trüng cung cp không vuçit giá gOi mua sm duc phê duyt.
Mic 16. Thông báo kêt qua lija chQn nhà cung cap
1.Kêt qua l%ra ch9n nhà cung cap sê duçrc gfri dn tht cà nhà cung cp tham d chào giá
theo dumg buu din, fax và clang tii kEt qua lira eh9n nhà cung cp trén trang Web cüa
Cong ty cô phân xi mäng Vicem Song Thao vWhoc phuang tin thông tin dai chüng khác
sau 03 ngày kê tr ngày cO quyEt djnh phe duyt kEt qua 1ira ch9n nhà cung cap.
2. Sau khi nhn duçic thông báo kêt qua lira chçn cung cp, nEu nba cung c.p không
duc 1ira ch9n cO van bàn hOi ye 1 do không duc lira chn thI trong thai gian t6i da 05
ngiiy lam vic nhung phài trtrâc ngày k hp dông, ben rn&i cung cp sê cO van bàn trã lai
gri cho nhii cung cap.
Mtic 17. Diêu kin k kEt hcrj? dng
1. Tai thai diem k kt hp dông, Thu chào giá cüa nhà cung cp duc lra ch9n cOn
hiu 1irc.
2. Ti thai diEm k kEt hqp dng, nba cung cp duçic lira chn phài bão dam vn dáp
1rng yeu cau ye nang lrc dê thirc hin gOi mua sam. Truang hçp can thiet, chü dâu tu tiên
hành xác mirth thông tin ye näng lc, kinh nghim cüa nhii cung cap theo quy djnh tai
Chuong II — Tiêu chuân dánh giá Thu chào già. Ket qua xác mirth khäng djnh iii nhà cung

cp vn dáp ing nàng 1rc dê thirc hin goi mua sm thI mâi tin hành k k& hçp dng. Nu
két qua xác rninh cho thây tai thai diem xáe minh, thc té nhà cung cap không cOn dáp frng
c bàn yêu, câu ye nang 1irc, kinh nghim quy djnh trong Thu mi chào giá canh tranh thI
nha cung cap s bj ttr chôi k2 két hcip dông. Khi do, thU dâu tu së hUy quyêt djnh trCing cung
cap truàc dO và mi nhà cung cap xêp hng tiêp theo vào thung thão hçip dông.
3. ChU dâu tu phãi bão dam các diêu kin ye, von thanh toán, mt bang thirc hin và
các diêu kin can thiêt khác dê triên khai thirc hin gOi mua sam theo dUng tiên dO.
Mic 18. Thay dôi kh6i ltrçrng hang hóa
Vào thai diem k kêt hçip dông, ben m&i chào giá cO quyên tang hotc giãm khôi 11.rcmg
hang hóa và djch vi nêu tui Chuang IV — Yêu câu dôi vài gói mua sam vài diêu kin không
có bat k' thay doi nào ye don giá hay các diêu kin, diêu khoàn khác cUa Thu m&i chào giá
ctnh tranh và Thu chào giá.
Mic 19. Bão dam thirc hin hçp dng: Khóng áp dyng.
Mic 20. Giãi quyt kin ngh trong chào giá
1. Nhà cung cap có quyên kiên nghj ye két qua 1ira chn nhà cung cap và nhftng van de
lien quan trong qua trinh tham gia chào giá cnh tranh khi thây quyên, igi jch cUa minh bj
ãnh hi.râng.
2. Dja chi nhn don kiên nghj:
a) Dja chi nhn don kiên nghj cUa ChU dâu tu:
Cong ty c phn xi mäng Vicem Song Thao
Dja chi: Khu 9 xà Ninh Dan huyn Thanh Ba tinh PhU ThQ
Fax:02103.884.929;
Tel: 02103.884.927
b) Dja chi bO phn thuing trirc:
PhOng K hoach chiên lugc — Cong ty cô phãn xi mang Vicem Song Thao
Lien h: MS Quyên (0705434054)

Chirong II. TIEU CHUAN DANH GLk THU' CHAO GIA
Miic 1. Kim tra vã dánh giá tmnh hqp 1 cfla Thir chào giá.
1.1. Kitm tra Thir chào giá.
a) Kim tra so lucmg bàn chip Thu chào giá;
b) Kim tra các thành phin cüa Thu chào giá theo yêu câu tai Miic 6 Chuong I — Chi
dn nhà cung cap;
c) Kiêm tra sir thông nhât ni dung gita bàn gôc và bàn chp dê phiic vi qua trInh
dánh giá chi tiêt Thu chào giá.
1.2. Tiêu chI dánh giá tInli hqp I cüa Tlitr chào giá.
Thu chào giá cüa nhà cung cap duc dánh giá là hqp l khi dáp üng day dU các ni
dung sau day:
a) CO bàn gôc Thu chào giã;
b) Co don chào giá duçic di din hcp pháp cüa nhà cung cap k ten, dong dâu (neu
co) theo yêu câu cüa Thu mi chào giá ctnh tranh;
c) Th?yi gian thirc hin hçip dông nêu trong don chào giá phài dáp 1rng yêu câu nêu
trong Thu m?yi chào giá ctnh tranh;
d) Giá chào ghi trong don chào giá phãi cii th& c djnh bang s6, btng chfl và phãi phU
hçp, logic vri bang thng hcip giá chào, không dê xuât các giá chào khác nhau hoac có kern
theo diu kin gay bat lçii cho chU dâu tu, ben mcii chào giá;
d) Th?yi gian cO hiu lirc cüa Thu chào giá dáp irng yeu câu nêu ti Miic 8 Chuong I —
Chi dn nhà cung cap;
e) Không cO ten trong hai hoc nhiêu Thu chào giá vâi tu cách là nhà cung cap;
f) Nhà cung cap bào dam ttx cách hçp l theo quy djnh t?i Miic 3 Chucrng I — Chi dn
nhà cung cap.
Nhà cung cap có Thu chào giá hcTp l duçxc xem xét, dánh giá tip v näng lirc, kinh
nghim.
Miic 2. Tiêu chuân dánh giá ye näng hrc và kinh nghim.
Vic dánh giá v näng l%rc và kinh nghim duçc thirc hin theo Bang tiêu chun duOi
day:
A
A
ac yeu cau
can
tuân thu

Các tiêu chI näng hyc và kinh nghim

Nhà thu lien danh
TT

2

Mo tä

A
Yêu cau

Kt qua
hot
dng tai
chInh

Np báo cáo tài chInh
t1r näm 2020
Oiá trj tài sánrOng cüa
flhI cung cap trong
nàm gân nhât phãi
duong.

Kinh
nghim
thic
hin hqp

01 hçip dng gch cao
nhôm va vita xay có
th?ii gian báo hãnh >
36 tháng k tr ngày

Nhà
thu
dOC lap

Phãi
thOa
m.n

Tong cac
thành
viên lien
danh
Không áp
dung

Tfrng
thành
viên lien
danh
Phái thOa
mn yêu
câu nay

Ti thiu
môt thành
viên lien
danh
Không áp
dimg

Phâi thOa
man yêu
can nay

Phài thOa
man yêu
câu
(tUong

Không áp
dung

Tài
lieu
can
nôp

YU CU

nay
Phãi
thOa
man
YU CU
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Các tiêu chI näng hyc và kinh nghim

Các yen cu cn tuãn thu

Tài
lieu

Nhà thu lien danh
TT

Mo tã

Nhà
thu
tIOC 'P

Yêu cu

x
dong
dua vào sIr dttng, giá
A
cung cap tn: ?560 triu dng
hang
hoá
3

A
Tong
cac
thành
viên lien
danh

Tü'ng
thành
viên lien
danh
duang
vâi phn
cong
vic dam
nhôn)

Ti thiu
môt thành
viên lien
danh

Phài thôa
man yêu
câu nay

Phài thôa
man yêu
câu
(tucmg
ducmg
A
vcn phan
cOng
vic dam
nhn)

Không áp
diing

nay

Ban cam Bàn cam kt thtrc hin
Phái
kt thiyc goi mua sam theo mu
thOa
hin gói
man
04
mua
yêu cu
sam
nay

can
flop
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Thu chào giá duçic dánh giá là dáp 1mg kinh nghim khi Co tat ca ni dung yêu câu dêu
duçc dánh giá là "dt"
Miic 3. Tiêu chuân dánh giá ye k5 thut
TCDG theo tiêu chI "dat". "khôn dat"
TT

,

I

V phm vi cung cp

I

Chüng loai cung CP

2

Kh6i hrcrng cung cp

Mfrc d dáp frng

A

Ni dung yeu can

Không dt

Dt

Dap 1mg you cAu mic 1 Không dáp 1mg yOu cu miic
1 Chuong IV HSYC
ChiiO'ng TV HSYC
Khong dáp 1mg yOu cu miic
I Chng IV HSYC

H

Dap 1mg yOu cu miic 1
Chucmg IV HSYC
V dc tInh, thông s k5 thut và các diu kiin khác cüa hang hóa

1

Thông s6 k5' thuât

Dáp 1mg yOu cu miic 2
Chuang iv HSYC

Không dáp 1mg yOu cu
miic 2 Chircmg IV HSYC

KIch thir1mc

Co cam k& theo
thut

Không có cam kt

2

3

Bão hành

Dap 1mg yOu cu miic 2
Chiiang IV HSYC

4

Phuong thlrc giao nhii

Co cam k& theo yOu cu k5'
thut

3

Tin dO thirc hiên

aU k

Khong dáp 1mg yêu cu
miic 2 Chi.rang IV HSYC
Không có cam kOt

Ni dung dánh giá theo Chiroiig IV: Yen câu k5' thuât và pham vi cung cap.
Thu chào giá duçc dánh giá là dáp 1mg yeu câu ye mt k thut khi cO tat ca ni dung
yêu câu dOu dixçic dánh giá là "dat".

IL

Miic 4. Xác djnh giá chào
Cãch xác djnh giá chào thâp nhât theo các buóc sau:
Bixàc 1: Xác djnh giá ehào;
Buâc 2: Süa li thirc hin theo quy djnh tti ghi chü (1);
Buâc 3: Hiu chinh sai loch thirc hin theo quy djnh tti ghi chii (2);
Buâc 4: Xác djnh giá chào sau si'ra li, hiu ehinh sai 1ch trü di giá trj giãm giá (neu
cO);
BuOc 5: Xp hang nhà cung cp. Thu chào giá có giá chào sau sira 1i, hiu ehinh sai
1ch, t± di giá trj giãm giá (nu co) thâp nhât duc xêp hng thir nhât.
Ghi chü:
(1)Sira1i:
Vic süa 1i s hc và the 1i khác duqe lien hành theo nguyen täc sau day:
a) Li sé h9c bao gm nhttng 1i do thirc hin cáe phép tInh cong, trr, nhân, chia
không ehInh xác khi tInh toán giá chào. Trueing hçip không nhât quán giUa don giá và thành
tin thI ly dcm giã lam Ca só cho vic süa li; nu phát hin don giá Co %t sai khác bat
thixmg do li h thp phân (10 lan, 100 1n, 1.000 lan) thi thành tiên là ca sO cho vic sira
li. Trithng hçTp ti ct "don giá" và et "thành tin" nhà cung cap khong ghi giá trj hoac ghi
là "0" thi dixcic coi là nhà cung cp dã phân b giá ciia cong vic nay vào các cong vic khác
thuc gOi mua sam, nhà cung cp phâi cO trách nhim thirc hin hoàn thành các cong vic
nay theo dung yêu cu nêu trong Thu mñ chào giá ctnh tranh và duqc thanh toán theo dung
giá dt chào.
b) Các li khác:
- Tui ct thành tiên dä ducic diên day dü giá trj nhimg không có don giá tucmg 1rng thI
dcm giá disçic xáe djnh b sung bang each chia thành tiên cho so hrçmg; khi có dcm giá
nhixng ct thành tiên hO trông thI giá trj ct thành tiên së duçc xác djnh bô sung bang each
nhan so kro'ng vai don gla, nêu môt no! dung nao do co diên don gia va gia tn tai cot thanh
tin nhung bô trông sO lung thI so hrng bO trông duc xác djnh bô sung bang each chia
giá trj tai ct thành tiên cho don giá cüa ni dung do. Trung hp sO hxng duc xác djnh
bô sung nêu trên khác vâi so lucmg nêu trong Thu mOn chào giá canh tranh giá trj sai khác
do là sai loch ye pham vi cung cap và dtxqc hiu chinh theo quy djnh t?i Burc 3;
- Li nhâm don vj tInh: si'ra lai cho phü hcip vói yeu câu nêu trong Thu mOni chào giá canh
tranh;
- Li nhm don vj: sit dicing du "," (du phy) thay cho du "." (du chm) và ngucc 1a
thI duçrc sita 1i cho phit hçip theo cách viêt cUa Vit Nam. Khi ben mOni chào giá eho rtng du
phây hoc dâu châm trong don giá nhà cung cap ehào rO rang dà bj dt sai ch thI trong
tnthng hçp nay thành lien cüa hang miic së có nghia quyêt djnh và don giá së duçic si'ra
lai;
- Nêu có sai sOt khi cong các khoán tin d ra tng s tin thI se si:ra 1ai thng s6 tin
theo các khoàn lien;
- Nêu cO s1r khác bit giita con so và chit viêt thI lay chit viét lam co sOn pháp l cho
vic sita li. Nêu chit viêt sai thI lay con so sau khi si'ra 1i theo quy djnh tai Miic nay lam co
sOn pháp l.
(2) Hiêu chinh sai loch:
a) Tnr&ng hçip cO sai 1ch ye phm vi cung cap thI giá trj phân chào thiu së duçic cong
them vào, giá trj phân chào thita së dixçic trir di theo mite don giá thong itng trong Thu chào
giá cua nlià cung cap cO sai loch;
Trithnghp mt hang mi,ic trong Thu chào giá cita nhà cung cap có sai 1ch không có
don giá thI lay mite don giá cao nhat dôi vOni hang miic nay trong so the Thu chào giá cua
nhà cung cap khác vuqt qua buOnc dánh giá ye k thut de lam ca sOn hiu chinh sai loch;
truOnng hqp trong Thu chào giá cüa các nhà cung cap vuçit qua bixOnc dánh giá ye k thut

không có dan giá cüa hing mijc nay thI lay dan giá trong dr toán dixçc duyt cüa gói mua
sam lam ca sâ hiu chinh sai 1ch;
Tnr?ng hçip chi cO mt nhà cung cap duy nhât vixçYt qua birâc dánh giá ye k5 thut thI
tiên hành hiu chinh sai 1ch trên ca sâ lay mrc dan giá tucYng 1mg trong Thu chào giã cüa
nhà cung cap nay; trung hqp Thu chão giã elm nhà eung cap khong có dan giá tucing 1mg
thI lay mIre dan giá trong dir toán elm gOi mua sam dizçc duyt lam ca sâ hiu chinh sal
1ch.
b) Trung hçp nhã cung cap eó thu giãm giá, vie slra li và hiu ehinh sai 1ch duxçic
thc hin trên ca só giá chào churn trir di giá trj giãm giá. T l phân tram (%) elm sai 1ch
thiêu duqc xác djnh trên ca sâ so vâi giá ehão ghi trong dan chào hang.

Chu'o'ng III. BIEU MAU
MusôO1
WIN CHAO HANG'
1Din
ngày
tháng
nán2
k3 do'n chào hang]
Ngay:
[Ghi ten gói rnua sam]
Ten gói mua sam:
KInh g1ri: 1Din dcy dz và chInhxác ten cza ben mô'i chào giáJ
Sau khi nghiên cru Thu mi chào giá cinh tranh và van bàn si:ra di Thu mi chào giá
[Ghi so cia van ban st'ra dOi, nêu cóJ ma ching tôi dä nhn duc, chüng
cnh tranh s
fGhi dja chi cia nhà cung câp7 cam kêt
[Ghi ten nhà cung cap], có dja chi tai
tôi,
theo
dung yêu câu cüa Thu ini chào giá
fGhi ten gói muasärnJ
thirc hin gói mua sam
fGhi giá trj bang so, bang chIt và dóng tiên.J(2) cüng vci biêu giá
vài tng s6 tiên là
kèmtheo.
[Ghi thai gian dê thtcc hicn xong tat cO n5i dung
Th?i gian thirc hin hp dông là
cOng viçc theo yeu cdu cia gói rnua säm](3).
Chüng tôi cam kêt:
1.Chi tham gia trong int Thu chào giá nay vâi tu each là nhà cung cp.
2. Không dang trong qua trInh giâi the; không bj két lun dang lam vào tInh trng phá
san hoac nç không cO khã nãng chi trâ theo quy djnh cüa pháp lut.
3. Không vi phtm quy djnh ye bão dam canh tranh trong chào giá.
4. Không thirc hin hành vi bj cam trong chào giá theo quy dlnh cüa Ben mi chào giá
khi tham dir gói mua sam nay.
5. Nhüng thông tin kê khai trong Thu chào giá là trung thirc.
Nêu Thu chào giá cüa ching tôi duçxc chp nhn, chüng tôi së th%rc hin bin pháp bão
dam thirc hin hcp dông theo quy djnh cüa Thu mi chào giá canh tranh.
Thu chào giá nay có hiu lirc trong th&i gian
ngay 4 , k tr ngày ht h?n np thu
(5)•
chào giá
Diii din hqp pháp cüa nlià cung cp(6)
[Ghi ten, chác danh, k ten và dóng dáu]
Ghichü:
(1) Nhà cung cap kru dién day dü và chInh xác các thông tin ye ten cüa ben m?yi chào
giá, nhà cung cap, thi gian CO hiu lirc cUa Thu chào giá, duqc di din hçip pháp cüa nhà
cung cap k ten, dong dâu (nêu cO).
(2) Giá chào ghi trong dn chào hang phãi c,i the, cô djnh bang so, bang ch và phãi
phñ hp, logic vâi tong giá chào hang ghi trong biêu giá tong h?p, không dê xuât các giá
chào khác nhau hoc cO kern theo diêu kin gay bat lçii cho chü dâu tu.
(3) Thii gian thirc hin hcip dông nêu trong dcm chào hang phài phü hçp vOi dê xuât
ye k5' thut và yêu eâu ye tiên d nêu t?i Miic 2 Chuang IV — Yêu câu dôi vOi gói mua sam.
(4) Ghi s6 ngày CO hiu lc theo dung yêu câu cüa Thu m?yi chào giá cnh tranh.
(5) Ngày ht hn np Thu chào giá theo quy djnh cUa Thu mi chào giã.
(6) Trithng hp di din theo pháp lust cüa nhà cung cap üy quyên cho cap duâi k
don chào hang thI phãi gui kern theo Giây üy quyên theo Mu so 2 Chuang nay; trtthng hçp
ti diêu 1 cong ty hoc ti các tài 1iu khác lien quan cO phân cong trách nhim cho cap
duâi k don chào hang thi phãi gui kern theo các van bàn nay (khOng can 1p Giây üy quyên
theo Mu so 02 Chuong nay).
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GIAY UY QUYEN (1)
Horn nay, ngày

tháng

näm

, ti

Tôi là — [Ghi ten, sl JMI\TD hoäc sl ho chiê'u, chic danh cia ngwOi dgi din theo
pháp luat ca nhà cung cap], là ngui dti din theo pháp lust cUa — [Ghi ten nhà cung cOpJ
co dja chi ti — [Ghi dja chi cza nhà cung cap] bang van bàn nay Uy quyên cho — [Ghi ten,
sO CMND hoc sO h5 chiêu, chic danh cia ngu'ài ducrciy quyên] thirc hin các cong vic
sau day trong qua trInh tharn gia d? chào giá gói mua sam — [Ghi ten gói mua sámJ thuc
Phtrcmg an mua säm_ [Ghi ten Phuv'ng an mua sámJ do — [Ghi ten ben mài chào giáJ to
chirc:
[- Kj don chào hàng,
- K các van ban, tài lieu dl giao djch vO'i ben mO'i chào giá trong qua trInh tham dy'

chào giá, kê cá van ban dé nghj lam r6 Tint mO'i chào giá và van ban giái trinh, lam rô Thu'
chào giO,
- Tham gia qua trInh thuv'ng tháo, hoàn thin hctp dng;
- K do'n kiln nghj trong trzthng hQp nhà cung câ'p có kiln nghj,
- K kIt hQp dng vó'i chz du hr nlu du'çrc ly'a chQn.] (2)
Nguii thrçc Uy quyn neu trên chi thirc hin các cong vic trong phtm vi üy quyên vâi
[Ghi ten nhà cung cápJ
[Ghi ten nhà cung cap].
tu each là dti din hçp pháp cüa
[Ghi ten ngu'O'i dircrc zy quyênJ
chju trách nhim hoàn toàn ye nhttng cong vic do
thirc hin trong phm vi üy quyên.
(s). Giy Uy quyn nay duçxc
dn ngày
Giy üy quyn có hiu l?c k tr ngày
bàn, nguYi duçc
bàn có giá trj pháp l nhu nhau, ngithi Uy quyên gitt
1p thành
bàn.
üy quyên giU
Ngirôi durçrc üy quyn

Ngirôi uy quyn

[Ghi ten, chtc danh, k) ten và dóng ddu
(nlu co)]

[Ghi ten ngwO'i dcii din theo pháp luat cia
nhà cung c4p, chi'rc danh, k ten và dóng dáu]

Ghi chü:
(1) Trutmg hcp üy quyn thi bàn g& gthy Uy quyn phãi duçc gi:ri cho ben miii chào
giá cüng vâi don chào hang. Vic üy quyên cüa ngtthi dai din theo pháp lust cUa nhà cung
cap cho cap phó, cap duth, giám dOe chi nhánh, ngi dirng dâu van phOng dcii din cUa nhà
cung cap dé thay mt cho ngtii di din theo pháp lust cia nhà cung cap th%rc hin mt hoc
các ni dung cong vic nêu trên day. Vic si'r dyng con dâu trong tnrtmg hçip duçc Uy quyên có
the là dâu cUa nhà cung cap hoic dâu cüa don vj ma Ca nhân lien quan duçxc üy quyên. Ngithi
di.rçc üy quyên khOng duçYc tiêp tyc üy quyên eho ngl.rYi khác.
(2) Phm vi üy quyn bao gm mt hoc nhiu cong vic néu trên.
(3) Ghi ngày có hiu lrc và ngày h& hiu 1irc cüa giy üy quyn phü hçTp vi qua trInh
tham gia chào gia.

I0

A

Mau so 03
BANG GIA CHAO CUA HANG HOA
[ghi ten, chz'c danh, kj ten và dóng dá'u]
STT

Loii.vt tu'

1

Gach cao nhôm
than ng ch U

2

Vüa xây gch cao
nhôm

xay

Don vi
tInh

Khi
1ung

tan

74,29

thn

2

Xut xtr

Don giá
(dng)

Thành tin
(dông)

Thu VAT 10%
Cong giá trj sau thu

Di din hqp pháp cüa nhã cung cp
Ghi chü:
Giá trén dâ bao gm thud VAT 10%, giao hang trên phuang tin ben ban tai kho Cong
ty c phn xi mäng Song Thao; Giá dã tInh bão länh thrc hin hçp dng, không tarn irng,
thanh toán chm trong vông 30 ngày vâ các chi phi khác cO lien quan.

1/

Mu so 04
BÀN CAM KET THIJ'C HIN GOI MUA SAM

Ngày:
fDin ngày tháng nám /g cam kit]
Ten gói mua sam:
[Ghi ten gói mua sam theo Phuring an mua sam du'ctc duytJ
Ten Phuang an mua sam:
[Ghi ten PAMS]
Kinh g1ri: [Diên day dz và chInh xác ten cia ben mài chào giá cgnh tranhJ
Sau khi nghiên ciru Thu m?yi chào giá cmnh tranh, van ban si'ra di Thu mi chão giá
cnh tranh so
fGhi so ca van ban tha dOi, neu cój và các tài 1iu dInh kern Thu mtM
chão giã ctnh tranh do
[Ghi ten ben mài chào giá] phát hành, chüng tôi,
fGhi dia chi cia nhà cung cápJ cam kêt Co
chi
/Ghi ten nhà cung cáp/, có dla
tai
dü näng 1irc, kinh nghim dë cung cap hang hOa có xuât xir rO rang, hp pháp và theo dung
quy djnh cüa Thu m&i chào giá ctnh tranh.
Chüng tôi xin chlu hoàn toãn trach nhim v tInh chinh xác cüa thông tin nêu trong
ban cam kêt nay.

Diii din hçrp pháp cüa nba cung cap
[Ghi ten, chc danh, k) ten và dóng dáu]

I0

Mu s 05
HCP BONG TU'ONG TV DO NBA CUNG CAP TH1C HIN
thang näm
ngày
fghi ten dy dz ci'a nhà cung cá'pl
Ten nhà cung cAp:
Thông tin v tfrng hçp dng, mi hcrp dMg cn bão dam các tlìông tin sau day:
[ghi ten ddy di cza hcxp dng, s6 I hiu]
Tênvà s6 hçp dng [ghi ngày, tháng, nám]

Ngày k hqp dng
Ngay hoàn thãnh
Giahopdong
Ten dir an:
T"en Ch'u au
Dja chi:
Din thoai/fax:
E-mail:

[ghi ngày, tháng, nàm]
[ghi tdng giá hcrp dng bing sd tin
,
va dong tien da ky]

Tuang ducng

[ghi ten dy di cz.a dr an có hQp dng dang kê khaij
[ghi ten dcy di clia C!hi du tu trong hp dng dang
kekhaij
[ghi ddy di dja chi hiçn tgi cia Chi &u tu]
[ghi só' diçn thogi, sô'fax ke Ca ma quo'c gia, ma
vhng, dia chi e-mail]

Mo tã tInh chAt tiro'ng tir di vó'i gói mua sAm
1.Loi hang hóa
2. V giá trj
3. V quy mô thirc hin
4. Các dtc tInh khác

fghi thông tin phIi hcipj
[ghi s tin bang r'WD]
[ghi quy mo theo hcip dng/
[ghi các dçc tInh khác nê'u cn thiê't]

Nhà cung cAp phãi gfri kern theo phO to cong chfrng các vAn ban, tài lieu lien quan
dn các hçrp &ng do: Biên ban nghim thu, hOa do'n, h so' thanh quyt toán, xác nhn
ht bão hành..).
Ghi chü:
(1) Nha cung cAp chi kê khai ni dung lircmg ti,r vOi yêu cu cüa gói mua sAm.

Mh s 06
BÀN CAM KET NQI DUNG YEU CAU

Ngày:
[Din ngày tháng nàm kj cam ke'tJ
Ten gói mua sam:
[Ghi ten gói mua sam theo Phuv'ng an mua sam du'çrc duytJ
Ten Phuang an mua sam:
fGhi ten PAMSJ
KInh gri: [Din dy dz và chInh xác ten cüa ben mài chào giá cQnh tranh]
Sau khi nghiên ciru Thu mi chào giá cmnh tranh, van ban sira di Thu mi chào giá
canh tranh so
fGhi so cIa van ban sila dOi, nêu coj và các tài 1iu dInh kern Thu mi
chào giá crnh tranh do
[Ghi ten ben mài chào giá] phãt hành, ching tôi,
fGhi dia chi cia nhà cung capj xin cam kêt
[Ghi ten nhà cung cápJ, CO dja chi ti
các ni dung sau:
dung)

1. Chi tiêu chit lucing:

(Ghi rö

2. Diu kin bão hành:

('Ghi rö nt31 dung)

3. Thai gian giao hang và Phuang thirc giao nh.n, dim giao
'Ghi rö ni dung) Theo dung quy djnh
hang:
c1ia Thu miii chão giã ctnh tranh.
Chüng tôi xin chju hoàn toàn trãch nhim v tInh chInh xác cUa thông tin nêu trong ban cam
kt nay.

Di din hçrp pháp cüa nhã cung cap
[Ghi ten, chi'c danh, /c) ten và dóng dáuJ

Mh s 07

Ben thit htr&ng:

BAO LANH Dli' CHAO GIA'
[Ghi dcy dz và chInh xác ten, dja chi cia ben mô'i chào giá]

Ngày phát hành bão lãnh:

fGhi ngàyphát hành báo lan/i]

BAO LANH Dli' CHAO GIA s:

fGhi so' irIch yê'u cta Báo lânh dir chào

giá]

fGhi ten và dja chi no'i phát hành, né'u nhthig thông tin nay
Ben bão lãnh:
chita du'cic the' hin O'phn tiêu d trên giá'y inj
[Ghi ten nhà cung cá'pJ (sau day gi là
Chüng tôi thrçc thông báo rtng
"Ben yêu cu bão lânh") së tham dr chào hang canh tranh d thirc hin gói mua sam
fGhi ten PAMS].
[Ghi ten gói inua smJ thuc Phuo'ng an mua sam
Chüng tôi cam k& v1i Ben thi hu&ng rtng chüng tôi bão lãnh cho nhà cung cap
tham dr chào hang canh tranh gói rnua sm nay bng mt khoàn tin là
fGhi rô
giá trj bang s bang chü' và dng tin sz'i' dyng].
(2) ngày, k tir ngày
Bâo lãnh nay có hiu 1rc trong
tháng
näm

(3)•

Theo yêu cu cüa Ben yêu cu báo lânh, chüng tôi, vth tu cách là Ben bào lânh,
cam kt chic chn sê thanh toán cho Ben thii huáng khoãn tin là
fGhi rö giá trj
bcng s bcng chii' và dcng tiê'n th dyng] khi nhn duçc van bàn thông báo nba cung
cp vi pham tr ben thii hu&ng trong do nêu rô:
1.Nba cung cp rut Thu chào giá sau th?yi dim ht han np Thu chào giá và trong
thii gian có hiu 1irc cüa Thu chào giá;
2. Nba cung c.p không tin hành hoc tr chi tin hành thuang tháo hçp dng
trong th&i han 05 ngày lam vic, k tr ngày nh.n duc thông báo mi dn thirnng thão
hçip dng cUa ben mi chào giá, trir trung hp bt khà kháng;
3. Nba cung cp không tin hành hoc tr chi tin hành hoàn thin hcip dng trong
then han 10 ngày, k tr ngày nhn duqc thông báo kt qua 1ira ch9n nhà cung cp cüa
ben meni chào giá hoc dA hoàn thin hqp dng nhixng tü chi k hgp dng, trr tnrenng
hqp b.t kM khng;
4. Nba cung cAp không thçrc hin bin pháp bâo dam thirc hin hcip dng theo quy
djnh cüa Thu chào giá.
Nu Ben yêu cAu bào lãnh trüng chào giá: Bâo lânh nay sê h& hiu hrc ngay sau
khi Ben yêu cAu bâo lath k k& hçip dng và np Bào lath thirc hin hçip dng cho
Ben thii hizàng theo thOa thun trong hçp dng do.

LI

Nu Ben yêu cAu bào lânh không trüng chào giá: bâo lãnh nay s ht hiu 1rc
ngay sau khi chüng tôi nhn ctuçic bàn chiip van bàn thông báo k& qua lira chçn nhà
cung cp tü Bênthii hu&ng glri cho Ben yêu cu bào länh; trong vông 30 ngày sau
khi ht thi hn hiu 1irc cüa Thu chào giá. Bt cir yêu cu bi thuing nào theo bão
lânh nay du phãi duçic g1ri dn van phông chüng tôi truóc hoc trong ngày do.
Di din hçrp pháp cüa ngãn hang
[Ghi ten, ch&c danh, kj ten và dóng dá'uJ

Ghi chii:
(1) Ap diing trong trueing hçip bin pháp bão dam dir chào giá là thu bâo lãnh
cüa t chirc tin dicing ho,c chi nhánh ngân hang nuic ngoài duçic thành 1p theo pháp
1ut Vit Nam.
(2) Ghi theo quy djnh ti Chi dn nhà cung cp.
(3) Ghi ngày có thñ dim h& hn np Thu chào giá theo quy djnh tai Chi dn
nhà cung cap.

I.'

Chu'o'ng IV. YEU CAU DO! VOl GO! MUA SAM

Mic 1. Phm vi cung cp và tin d thijc hin:
Thông tin trong Bang phm vi và tin dO cung cp hang hóa là ca sâ ct nhà cung cp
1p bang chào giá theo Mu tifflng rng quy djnh ti Chuang III — Biu mu. Pham vi Va tiên
dO cung dtp hang hOa duçic mô tã theo Bang duâi day:
Danh muc
hang hóa

TT

Gach cao nhôm xây than ông
clur U

2

Vtta xay gch cao nhôm

Hang
san
xuat
Vit
Nam
hoc
nhâp
khâu

Don
.
vi

Khi
ltrç'ng

t&n

74,29

tan

2

Tin dO
cung cap

Ghi chü

Tnróc
15/8/2021

là khi
hrqng tm
tInh (co th
thay
di
theo thit k
Nhà
cüa
cung cp)
Day

Miic 2. Yêu cu v k5' thut
1. Yen cu ye k5 thut
Gach kim tInh cung cp cho Nhà may xi mäng Vicern Song Thao cn dáp i1ng các
yeu câu sau day:
a. Thông s k5 thut:
TT

Thông s k5 thut

1

T trong

2

Dx6pbiukin

3

Cixô'ng dO nén nguOi

4

Dchju1i:ra

5

Do bn sc nhiêt
.
.
(1.1 00°C/nixOc)

6

Thành phn hOa hçc

DVT

Gich cao nhôm

g/cm3

2 2,3

%

24

N/mm2

2 50
21.650

A1203
Fe2O3
SiC

Lan

>30
—

%

2 50
2,0
-

b. Sai s v kIch thix&c:
V kIch thuâc và t hçp gach: Dcm vj cung cp gch së khão sat thirc t ti nhà may và
dua ra kfch thuOc, t hcip gach sao cho có th 1p dt phü hçp vâi vj trI cn scr dicing.
- Sai s v kIch thirâc:
- Vâi kIch thiiàc gch nhO han 100mm: 1,0mm
- Vâi kIch thixâc gach tir 100mm dn 400mm: 2,0%
c. Phixcing thirc giao nhn:

Li

Giao nhan tti kho cong ty c phn xi màng Vicem Song Thao.
Vê m.t so Krçing: Kim tra s6 luçxng viên gch cüa xác xut mt kin, so luçing kin,
kiêm tra khi luçmg cUa mt vái viên gch bt ks'.
V kMi hrcmg: Ly mi loui gtch xác xut tir 5~7 viên can và lay khôi 1uçng trung
bInh.
Khôi krqng nghim thu hang hóa = (S vien gch) x (kh6i hrqng trung binh viên).
-Vé mt chat krcmg:
+ B mt viên gtch phãi nhn, mjn và không có vt nirt dam.
+ Kiêm tra tInh trtng bao gói: Kin geh phãi nguyen dai nguyen kin, không cO thu
hiu bóc d xép 1i. Nhan mac phãi thy dü thông tin: Chüng 1oi gch, s6 1ung, ngày san
xuât và phài dung chUng 1oi &rçlc dóng gOi trong kin.
+ Lay mu 02 viên gtch bt k' cüa mi chüng 1oti gtch d tMn hành phân tIch thành
phAn hóa cUa mu gch (thànli phn boa cUa gtch duçic kim tra theo các chi tiêu thông s
k5 thut do nhà cung cp dim ra).
d. V mtt bão hành:
Bão hành khi liru kho: Báo hành trong vOng 12 tháng kê tr ngày nhp hang vào
kho Cong ty c phn xi mang Vicem Song Thao, gch khi disa ra sir dimg không di.rqc nirt
vi, giàm cizng d, b?i gtch (gtch bão quãn trong diêu kin khô rao và dê trén k trong kho
chira).
Bào hành khi thra vào sü ding:
Thai gian bão hành là 36 tháng k t1r khi dim gch vào si'r dung.
Khi xay lOt gtch thI phãi lam theo hixâng dn cüa ben cung cap gch (Don vj cung
cp gtch phãi cr k5' thuat dn giám sat qua trInh xay gch).
-

-

-

.

.

-

-

Chtrong V. D1f THAO HaP BONG
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

Can cfr Lust Dan sij s 33/2005/QH11 cüa Quc hi ni.râc.Cng hoà xä hi chü nghTa
Vit Nam ban hành ngày 14/6/2005;
Can cü Lust Thucing mi s 36/2005/QH11 cüa nirOc Cong hoà XHCN Vit Nam ban
hành ngày 27/6/2005 và các van bàn huàng dn thi hành, thirc hin các Hqp dông Kinh tê;
Can cir Biên bàn thixang thào ngày / /202 1 giUa Hai Ben;
/QD-XMST ngày / /202 1 cüa Tng giám dc Cong ty c
Can cfr Quyt djnh s
phn xi mang Vicem Song Thao ye vic phê duyt kêt qua 1ira chçn nhà cung cap gói mua
sam: Gach cao nhôm (K hiu: XMST/2021/GCN);
Can cir vào nhu cu và nüng lire cüa Hai Ben.
Horn nay, ngày / /202 1, tqi COng

cd phn xi mäng Vicem SOng Thao, chth'zg tOi grn:

I. BEN A
: CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM SONG THAO
Dai din : Ong Nguyn Quang Huy
Chfrc vii: Tng Giám dc
Dja chi : Xã Ninh Dan, Huyn Thanh Ba, Tinh Phü Th9
Din thoti: 02103884927
Fax: 02103884929
Ma s thu& 2600279082
Tàikhoãn :118600399566
Ngan hang : TMCP Cong thi.rong Vit Nam, chi nhánh Dn Hung.
II. BENB
Dai diên:
Dja chi:
Diênthoai:
Ma s6 thu&
Tài khoãn:
Ngân Hang:

Chirc vii:
Fax:

HAT BEN THOA THUJN K KET
HOP DONG KINH TE VOl CAC DIEU KHOAN SAU:
Biu 1. Ni dung, giá trj, 1oi Hqp Bng:
1.1. Ni dung cong vic: Ben A dng mua, Ben B dng cung cp gach chju li:ra
và vüa chju li'ra (sau day gi là hang hOa) dê ph%lc ii sira chtra Nhà may cüa Ben A.
1.2. Giá trj hyp dIng:

Li

Biu giá trj Hçrp Dng
TT

Ni dung

DYT

hrç'ng

1

Gach cao nhôm

thn

74,29

2

VIta xay cao nhôm

tn

2

Don giá
(dng)

Thành tin
(dng)

Cong
Thud VAT 10%
Tng cong sau thug
1.2. Khi lisçmg Hçip Dng là t?m tinh, kh,i lucmg mua bàn th%rc th co th tang giâm
theo thu câu sir d%ing thigTC tê cUa Ben A. Hai Ben không phãi k phii 1iic bô sung, diu
chinh khôi krçmg và giá trj Hçp Dông.

5%

1.3. Giá trên dà bao gm thu VAT 10%, chi phi vn chuyn dn kho cUa Ben A, dja
chi: Xà Ninh Dan, Huyn Thanh Ba, Tinh PhU Thç.
1.4. Loii Hçrp Dng: Hçip dng theo dcm giá diu chinh. Hai ben së xem xét diu
chinh trên ca sâ giá thj tru?mg và chi phi thay dôi.
Diu 2. Cht ltrqng, quy each, tiêu chun k? thut, nghim thu hang hóa:
2.1. Chat hrong Va quy each, bao bl dóng gói:
a. Hang mài 100%, chua qua sü diving, duçic san xut trong vông 06 tháng truàc ngày
giao hang, không sirt, nfrt, v.
b. Hang hóa có giy chirng nhn chit krqng hang hóa và XULt xtr hang hóa kern theo
(doi vai hang san xuât trong nixâc chi can ching nh.n chat h.rng cüa nhà san xuât).
c. Hang hóa cung cp phài dam bão các kin hang khô ráo, không bj thm rnrâc hoc
không có biéu hin các vet bang a vO bce Ben ngoài do bj thâm ni.râc.
d. Bao bI, dong gOi: Hang hóa duqc dóng gói vào pallet g& có nilon bc dam bão
ch6ng m, có dày dai chàng buc darn bão chäc than kin hang, Co ghi dày dii ma k hiu,
ten san phâm, chUng loi san phâm, so krqng hang hóa và thai gian san xuât.
2.2. Thông s k5 thut:
STT
1
2
3
4

Don vi
tinh
g/cm3
%
N/mm2
°C
Ln

Thông s k5 thut
T' tr9ng
Do xop biu kin
Cuông dO nén ngui

5

DOchjulüa
Do bn sc nhiêt (1100°C! nizàc)

6

Thãnhphnhoáhcc

A1203
Fe2O3

%

Gch cao
nhôm
? 2,3
24
~ 50
?1.650
?30
~50

2.3. Phirong thtTrc giao nhn, kim tra:
a. Giao nhn trên phiimig tin ben bàn ti kho Cong ty c phn xi mang Vicern Song
Thao.

hO

b. V intt s luçrng: Kim tra s krçng viên gch cüa xác xutt mt kin, s krçing
kin, kim tra khi hrçing, kIch thuâc cüa. mt vài viên gch bat ks'.
c. V mtt khi hrcmg: Ly ini viên gch xác Xutt tiir 5~7 viên can và 1y khoi 1ung
trung bInh.
Khi hrcing nghim thu hang hOa = Khi hrqng trung bInh x S vien gch (Theo trng
t hçp)
d. V mtt chtt hrçmg:
B mt gich nhn, mjn, không CO vt nirt dam.
-

-

Kim tra tInh trng bao gói, hInh thi'ic, nhãn mac chUng 1oti gch.

2.4. Sal s v kIch thtróc:
-

-

VOi kIch thijàc gch nhO hon 100mm: 1,0mm
Vth kIch thixâc gch tfr 100mm dn 400mm: 2,0%

2.5. Nghim thu:
a.Hàng hOa Ben B cung cp dam bão yêu cu tii Khoãn 2.1; Khoãn 2.2; Khoãn 2.3;
Khoãn 2.4 Diu 2 cüa HçTp Dng. Hai Ben tin hành ltp biên ban nghim thu cho so hrcng
hang hOa dt yêu câu.
-

b. Tnrng hqp hang hóa không dt yêu c.0 v quy each, v chit 1ung thI Ben A Co
quyn tir cMi tip nhn hang và yêu câu Ben B có trách nhim cung cap 1a hang hóa khác
dt yêu c.0 trong thai gian không qua 06 ngày. Mi chi phi khàc phic dê thrc hin Hp
Dng do Ben B chju.
Diéu 3. Thôi gian giao hang, dja diin giao nhn:
3.1. Thô'i gian thirc hin:
a. Th?yi gian giao hang: tháng 8/202 1.
-

Theo k hoch nhtp cüa ben A và së thông báo tnràc cho ben B.

b. Trueing hqp sir c& khAncp Ben A së thông báo cho Ben B bitt, Hai Ben së ban
bac vã thông nhât huàng giãi quyêt cij the. Chi phi giãi quyét s1r cô, khân cp theo Miic 8.2
Diêu 8 cüa Hp Dong.
c. Tmc khi giao hang o 1 ngày, Ben B phãi thông báo cho Ben A bang van bàn, fax.
3.2. Da dim và phirong thü'c giao nhn:
a. Dja dim: Giao tai kho Cong ty c phan xi mäng Vicem Song Thao, xä Ninh Dan,
huyn Thanh Ba, tinh Phü Th9.
b. Phuong thirc giao nhn: Giao hang trên phrang tin vn tài cüa Ben B.
Diu 4. Phiro'ng thfrc thanh quyêt toán, thanh 1 Hyp Bong:
4.1. Thanh, quyêt toán Hqp dOng:
Trén ccis& Biên bàn nghim thu hang hóa tfrng dç't duqc Hai Ben A-B k, Hai Ben
tiên hành 1p ho so quyêt toán cüa Hqp Dông. Trong vOng 30 ngay, kê ti'r ngày Ben A nhn
dixçic ho so quyêt toán dixçvc A-B k2, cong van dê nghj thanh toán cüa Ben B, hOa dcm giá trj
gia tang theo quy djnh. Ben A së thanh toán 95% giá trj hoàn thành trng dqt cho Ben B và
giü lai 5% giá trj hoàn thành tCrng dçit dê bào hành.
4.2. Thanh 1 Hçrp Bong:
a. Khi hêt thai gian bào hanh theo quy djnh và dâ duçc xir 1 xong các vn d phat
sinh trong thai gian bão hành (neu co). Hai Ben tiên hành 1p biên bàn xác nhn d hoàn
thành cOng tác bào hành. Trong vông 30 ngày kê tir ngày Ben A nhn duc biên ban xác

LI

nh.n dä hoàn thãnh cong tác bào hành di.rçc A-B k, Ben A së thanh toán n& s6 tin giir lai
de bao hânh (neu co) cho Ben B.
b. Hêt th?ii gian bão hành theo quy djnh và khi Ben B nh.n duqc s tin giu lai (nu
cO) dê bão hành cüa Ben A. Nêu hai Ben không có khiu ni vâ vuàng mc gi thI HYp Bong
mic nhiên &rcic thanh l.
4.4. HInh thfrc thanh toãn: Chuyn khoãn.
4.5. Bong tiên thanh toán: VND.
Bieu 5. Trách nhim cüa các Ben:
5.1. Trách nhim cüa Ben A:
a. Cüng vâi Ben B nghirn thu hang hoá do Ben B cung cAp theo quy djnh tai Diu 1,
Dieu 2 cua Hp Bong. Chuân b kho bAi và bô trI 1rc hrng bôc xêp hang hOa. Giái phong
phuong tiçn kp thai, han chê không dê km phng tin vn chuyên cüa Ben B.
b. To chirc kiém tra hang hóa, lay mu theo quy djnh cUa Hçp Dng
c. Co quyên tfr chôi không nhn s hrcTng hang hOa không dam bão chAt hxcmg theo
quy dnh tai Dieu 2 cUa HçTp Bong.
d. Tao diêu kin cho Ben B khão sat gach xay.
e. Khi xãy ra sir c phài drng là do hông gch. Ben A CO trách nhim thông báo ngay
eho Ben B bang Fax hoc din thoai.
f. CUng vOi Ben B xir l cac vAn d phat sinh trong giao nhn hang hóa và trong thai
gian bào hành (nêu cO).
g. Thanh, quyêt toán cho Ben B theo quy djnh tai Biu 4 cüa Hçp Dng.
5.2. Trách nhim cüa Ben B:
a. Giao hang dUng chUng loai, sO 1ung, tiêu chuân hang hoã do Ben B cung cap theo
quy djnh tai Biêu 1, Diêu 2 cUa Hp Bong.
b. PhOi hp vâi Ben A trong vic lay mu và nghim thu bàn giao hang hOa theo quy
djnh cUa Hqp Bong.
c. Dôi vâi sO krçmg hang hoá không dat yeu cu, Ben A tir chi tip nhn, Ben B tçr
bôc xêp và vn chuyên ye.
d. Tu van cho Ben A s diing các loai gach d nhm kéo dài tui thu. Tu vAn cho
Ben A ye qui trInh bão quân hang hóa chua sU ding dê trong kho cUa Ben A.
e. Khão sat gch xây d thiêt ke chê tao gch cao nhôm theo to hqp và kIch thiràc
dam bão lap dt phU hqp vj trj thay the.
f. C: chuyen gia huâng dn giám sat và giám sat vic xây gach do Ben B cung cap.
g. Cung cap giây chUng nhn chat krqng cUa nhà san xuât, xuât xU hang hóa và hoá
dn GTGT theo quy djnh cUa B Tài ChInh.
h. Thirc hin bão hành hang hóa theo qui djnh tai Dieu 7 cUa Hqp Bong. CUng vOi
Ben A 1p biên bàn xác nhn da hoàn thành cong tác bâo hành và dà xU 1 xong các van dê
phát sinh trong th?yi gian bào hành (neu co).
i. Trong vOng 48 gi k tir khi nhtn duçic thông báo bang fax hotc din thoai cUa
Ben A ye vic sir CO drng thiet bj do hông gch trong thai gian bão hành, Ben B có trãch
nhim cU can b cO trách nhim den cUng phôi hqp kiem tra xem xét giãi quyet. Neu sau 48
gi Ben B khOng CU can b cO thâm quyên den COng ty cO phân xi mäng Vicem Song Thao
dê phi hp và cUng giãi quyêt, thI Ben A sê tx kiem tra và kêt 1u.n sr cô dUng thiêt bj cO
phâi do hông gch hay không. Neu là do hông gch Ben B có trách thim thijc hin bào
hành gch theo quy djnh tai Khoän 7.3 Diêu 7 cUa Hqp BOng.
Biu 6. Pht vi phm Hçrp BIng:
6.1. Trtr?rng hqp Ben B chm tin d:
Nêu Ben B không eung cap hang hOa theo dUng tiên d giao hang dä nêu tai Bieu 3
cUa Hp Bong lam ành hung den san xuât cUa Ben A thI Ben B sê bj phat 1%giá trj khôi
1ung hang hóa bj chum cho mi ngay chm tiên d cUa tUng dçt giao hang. Tong so ngày
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chm cüa 01 dçt giao hang không viiqt qua 07 ngày. Nu qua 07 ngày, Ben A có quyn don
phucng chm dirt Hçip Dng vOi Ben B. Ngoài ra Ben B phãi bôi thirô'ng các chi phI thit
hui cüa Ben A do không cO gch d sira chita, lam kéo dài thi gian sira chüa cüa Ben A.
6.2. Truô'ng hcrp Ben A chm thanh toán:
a. N&i Ben A chm thanh toán cho Ben B thI Ben A së phãi tràläi ciia giá trj chm
thanh toán theo läi suit vay ngn hn cüa Ngân hang Thuang mi cô phân cong thuo'ng Vit
Nam - Chi nhãnh Bc PhU ThQ trên s tin chrn thanh toán ti th?ñ diem châm trã.
b. Th?ji gian chain trâ không qua 60 ngày.
Diu 7. Bão hành: Bão hành theo tiêu chi cüa nhà san xuât.
7.1. Bão hành khi liru klio: Bão hành trong vông 12 tháng kê tir ngày nhip hang vào
kho Ben A, gtch khi dua ra sü d1ing không di.rçc niirt vri, giàm ctrmg d, b gch (gch bão
quãn trong diu kin khô ráo và dê trên k trong kho chira).
7.2. Bão hành khi thra gc1i vào sfr di•ing:Thii gian bão hành là 36 tháng kê tr khi
dua gch vào sfr diving.
7.3. Trách nhim Ben B:
a. Trong thai gian bão hành, nu xãy ra sir c drng tlii& bj do nghi ng cht lucing
gch không dam bão thi Ben A së thông báo cho Ben B, Ben B cü chuyên gia den kiêm tra
cüng Ben A xác djnh nguyen nhân trong vông 48 gi. Néu nguyen nhân do chat lixçng san
phrn cüa Ben B cung cap gay ra thI Ben B phãi giao bü so lung hang không dam bão chat
hrqng do cho Ben A bang chi phI cüa mInh (khong bao gôm chi phi d gch va xay 1aj
gch), va thi gian cung cap se di.rçic Hai Ben thông nhât bang van ban, tuy nhien chi phi bi
thir&ng sê không vuçt qua giá trj Hçp Dông.
b. Nu sau 48 giO!, k tfr khi nhn duqc thông bão cüa Ben A ma Ben B khOng thrc
hin cOng tác bão hành thI Ben A së tir khc phiic thay th gach d dáp frng yeu cu san
xuât. Khi do Ben B có trách nhim bôi thu?ng cho Ben A chi phi thay mâi gtch nêu trên,
tuy nhiên chi phi bôi thi.r?ng së không vuçit qua giá trj Hçip Dng.
Diu 8. Bt khã kháng:
8.1. Sir kin bt khã kháng là sir kin xãy ra mang tInh khãch quan và iirn ngoài thin
kiêm soát cüa các ben nhix dng dat, bâo, lii liit, lôc, song than, l dat, hôa hoan, chiên tranh
hoc có nguy ca xãy ra chiên tranh... và các thãm h9a chixa hrông ht duçc.
- Vic mt ben không hoàn thành nghia vii cUa mInh do sir kin bt khã kháng së
khOng phai là c sâ de ben kia châm dirt Hp dông. Tuy nhiên ben bj ãnh htthng bi sr kin
bat khâ kháng có nghia vv phãi:
8.2. Tin hành các bin pháp ngan ngira hp l và các bin phap thay th cn thit d
hn chê tôi da ành hung do sr kin bat khã kháng gay ra.
- Thông .bao ngay cho ben kia ye sir kin bt khâ kháng xy ra trong vOng 24 gi
ngay sau khi xay ra sr kin bat khã kháng.
8.3. Trong tnthng hçTp xày ra sir kin bt kha khang, tin d thirc hin Hçp dng së
ducic këo dài bang thai gian xây ra sir kin bt khã kháng ma ben bj ãnh hix&ng khOng th
thc hin các nghia v1 cUa mInh.
Diu 9. Cam kt chung:
9.1. Hai Ben cam kt thrc hin nghiem chinh các diu khoan d k3' kt trong Hçp
Dông nay. M9i vuàng mc tranh chip (nu cO) s giai quyt bang thiing lisng. Nu
thismg thuyet không thành Hai Ben thông nhât thra vii vic ra Toà an Kinh t tinh Phü Thç
de giài quyet. Phan quyet cüa toà buc Hai Ben phãi chip hành, an phi do Ben cO li chju.

9.2. HaiBên cam kt thirc hin thy dü các nghTa vi cUa Hçip Dong, không duçc &in
phixcing thay dôi hay hu bó Hçip Bong.
9.3. Hçip Dng nay có hiu 1rc k tr ngày k va duc 1p 1am 06 ban cO giá trj pháp
1 nhi.r nhau; Ben A gift 04 ban; Ben B gift 02 ban dé thirc hin.
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