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Chu'ong I. CHI DAN NHA CUNG CAP
lYlyc 1. Phm vi gói mua sam:
1. Cong ty Co phn xi mãng Vicern Song Thao mdii Nhà cung cp tham gia
chào giá cinh tranh gói mua sm duçc mô tà tai Chuang IV — Yêu cu di vâi gói
mua sam.
- Ten gói mua sm: Mua hp giãm tc dn dng gu nâng cp lieu 15C.06
(K hiêu: XMST/2021/HGTGN).
2. Ngun vn dé thirc hin gói mua sam: Vn SXKD näm 2021.
3. Lou hçip dng: Hcp dng theo dcm giá c djnh.
4. Th?ñ gian giao hang: Tnric ngày 20/7/202 1.
Mic 2. Hành vi bj cm trong chão giá.
Duçic quy djnh cu th và dàng trên trang web cüa Cong ty c phn xi mäng
Vicern Song Thao myc Mua särn=>Vän bàn hung dan.
Myc 3. Tu' each hqp I cüa nhà cung cap
Nhà cung dip là t churc có tu cách hçp l khi dáp img các diu kin sau day:
1. Co giy chirng nhn dãng k doanh nghip, quyt djnh thành ltp hoc tài
!iu có giá trj tuong ducrng do co quan có thâm quyên cap;
2. Hach toán tài chInh doe lap;
3. Không dang trong qua trinh giãi th; không bj kt 1uin dang lam vào tInh
trng phá san hotc ng không có khà nàng chi trã theo quy djnh cüa pháp 1u.t;
4. Bào dam cnh tranh trong tham gia chào giá:
Nhà cung dip np Thu chào giá phâi dc 1p ye pháp l và dc 1p ye tài
chInh vâi Cong ty cô phân xi mäng Vicem Song Thao và các nhà cung cap khác
c1ing tham dir chào giá gói mua sam nay.
Myc 4. Lam rO, stra dôi Thu môi chào giá cnh tranh
1. Lam rö Thu miii chào giá cnh tranh.
Trong truông hçp din lam rO Thu mi chào giá cnh tranh, nhà cung dip phãi
giri van bàn dê nghj lam rO den ben mi chào giá muon nhât 03 ngày lam vic
trrnc ngày có thai diem hét hn np Thu chào giá. Khi nhn duçic dê nghj lam rö
Thu mè'i chào giá cçnh tranh cña nhà cung cap, ben mi chào giá së có van bàn trà
1?i giiri cho nhà cung cap có yêu câu lam rö và tat cà các nhà cung cap khác dã
nhân Thu m?yi chao giá cunh tranh tü ben mi chào giá canh tranh, trong do mO tà
ni dung yêu câu lam rô nhung không nêu ten nhà cung cap dê nghj lam rO.
Trung hcTp vic lam rö dan den phái sira dôi Thu mi chào giá cnh tranh thI ben
mi chào giá tiên hành sira dôi Thu mi chào giá cnh tranh theo thu tyc quy djnh
tui Khoán 2 Myc nay.
2. Sra dôi Thu mi chào giá cnh tranh.
Tru?rng hçp sü'a di Thu rni chào giá canh tranh, ben rni chào giá Se giri
nhüTlg ni dung sü'a dôi den tat câ các nhà cung cap dà nhn Thu mi chào giá
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canh tranh không muon hGn 03 ngày lam vic trrnc ngày có thai dim ht han,
trt.thng hçip không dü 03 ngày lam vic thI ben mô'i chào giá së gia hn thai diem
hêt hn np Thu mi chào giá cnh tranh tucing trng.
Nhm gii:ip nhà cung cpco dü th?i gian d stra di Thu mô'i chào giá canh
tranh, ben m?i chào giá có the gia htn thai diem hét hn np Thu mi chào gia
cnh tranh theo quy djnh t.i khoãn 1 Miic 11 Chu'ang I — Chi dan nhà cung cap
bang vic scra dôi Thu rnô'i chào giá cnh tranh.
Myc 5. Chi phi, dng tiên, ngôn ngui' trong chào giá
1.Nba cung cp phái chju mi 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 cüng nhu tht cà vAn bàn và các tài lieu lien quan dn Thu
chào giá dugc trao dôi giQ'a ben mi chào giá và nhà cung cap phài duc viêt bang
tiêng Vit. Các tài lieu và tu lieu bô tr trong Thu chào giá có the duc viêt bang
ngôn ng khác, dông thôi kern theo bàn djch sang ting Vit. Trung hçp thiêu
bàn djch, nêu can thiêt, ben mi chào giá có the yêu câu nhà cung cap gri bô sung.
Myc 6. Thành phin cfla Thir chào giá
Thu chào giá do nhà cung cp chun bj phâi bao gm:
1.Co giy chtrng nhn dAng k doanh nghip, quyt djnh thành 1p hoc tài lieu
Co giá trj tuang duang do ca quan có thm quyên cap;
2. Dan chào hang theo Miu s 01 Chuang III — Biêu mâu;
3. Bang tong hcp giá chào theo Mu s 03 Chuang III — Biêu mâu;
4. Bàn cam kt thirc hin gói mua sm theo Mu s 04 Chuang III — Biêu
mâu;
5. Hçip dng tuang tir do nhà cung cp thirc hin theo Mu so 05 Chrnmg III —
Biêu mâu;
6. Hçip dng không hoàn thành trong qua khr theo Mu s 06 ChuGng III — Biu
mâu;
7. TInh hinh tài chInh cüa Nhà cung cp theo Mu s 7 Chucmg III — Biu mu;
8. Bão dam dir chào giá theo Mu s6 09 Chuong III — Biêu miu;
9. Dci thào hçp dông và các tài 1iu khác có lien quan.
Myc 7. Giá chào và giãm giá
1; Giá chào ghi trong dan chào giá bao gm toàn b chi phi d thirc hin gói
mua sAm (chua tInh giàm giá) theo yêu câu cüa Thu rnè'i chào giá cnh tranh.
2. Nhà cung cp phãi np Thu chào giá thirc hin cho gói mua sam nêu tai
Mc 1 Chuang nay và ghi dan giá, thành tiên cho các cong vic nêu trong các bang
giá tuang üng quy djnh ti Chuong III - Biêu mu.
Truäng hçp ti ct "dan giá" và ct "thành tin" cüa mt rniic ma nba cung
cap không ghi giá tr hoc ghi là "0" thI dugc coi là nba cung cap dA phan bô giá
cüa miic nay vào , các muc khác thuc gói mua sAm, nhà cung cap phãi có trách
nhiêm thuc hiên tat câ các cong vic theo yeu câu neu trong Thu mi chào giá vi
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ding giá dä chào.
3. Trung hçip nhà cung cap có dé xut giám giá thI có the ghi trirc tiêp vào
dan chào giá hotc dé xuât riêng trong thu' giàm giá. Trn?ing hp giâm giá, nhà
cung cap phái nêu rO ni dung và each thirc giãm giá vào các hang mvc ciii th.
Truô'ng hçip không nêu rO cách thirc giàm giá thI duçic hiêu là giàm dêu theo t' 1
cho tat cà hang mvc. Trithng hçip có thu giàm giá thI thu giàm giá có the d cüng
trong Thu chào giá holic np riêng song phài bào dam ben mi chào giá nhn duçc
truOc thai diem hêt hn np Thu chào giá. Thu giàm giá s dugc ben mi chào giá
bâo quân nhu mt phân cüa Thu chào giá và duçic ma dông thñ cUng Thu chào
giá cüa nhà cung cap; truang hçip thu giàm giá không dugc ma cüng Thu chào giá
và không duqc ghi vào biên bàn ma Thu chào giá thI không có giá trj.
4. Giá chào cüa nhà cung cp phâi bao gm toàn b các khoãn thu& phi, 1
phI (neu co) ap theo thué suât, mü'c phi, ! phi tai thyi diem 28 ngày tru6c ngày có
thai diem hêt han np Thu chào giá theo quy djnh. Tru'ông hp nhà cung cap
tuyên bô giá chào không bao gôm thuê, phi, 1 phi (nêu có) thI Thu chào giá cüa
nhà cung cap së bj loti.
Mçic 8. Thôi gian có hiu hrc cüa Thir chào giá.
1. Thi gian có hiu 1rc cüa Thu chào giá là 40 ngày, kê tir ngày ht hin
np thu chào giá. Thu chào giá nào có thai han hiu lçrc ngän han quy djnh së
không dugc tiêp tVc xem xét, dánh giá.
2. Trong truang hçp cn thit truOc khi ht th?yi han hiu hrc cüa Thu chào
giá, ben mai chào giá có the dê nghj các nba cung cap gia han hiu 1irc cüa Thu
chào giá. Vic gia han, chap nhn hoc không chap nhn gia han phài duqc the
hin bang van bàn. Nêu nhà cung cap không chap nhn vic gia han thI Thu chào
giá cüa nhã cung cap nay không du'c xern xét tiêp. Nhà cung cap chap nhn de
nghj gia han không dtrgc phép thay dôi bat kS' ni dung nào cüa Thu chào giá.
Miic 9. Bão dam dur chào giã:
1. Nhà cung cp phâi thirc hin bin pháp bão dam dir chào giá truYc thai
dim hêt han np thu chào giá theo mt trong các hInh thurc: dt cc hoc thu bào
lânh do to chüc tin dung hoc chi nhành ngân hang nuac ngoài duc thành 1p
theo pháp lut Vit Nam phát hành. Trumg hqp sü dçing thu bào lânh thI phâi áp
dçing theo Mu thu bào lãnh dành cho nhà cung cap dc 1p hoc Mâu thu bào
lành dành cho nhà cung cap lien danh theo quy djnh tai thu mai chào giá nay hoc
mt Miu thu bào lãnh khàc nhung phâi bao gOm day dü ni dung co bàn cüa bào
lAnh dr chào giá.
2. Ni dung và hiu !çu'c cUa bão dam dir chào giá
a) Giá trj Va dOng tiên báo dam dci' chào giá: 30.000.000 dông.
b) Thai gian có hiêu lçrc cüa bão dam dir chào giá: 70 ngày, k t1r ngày có
thai dim het han np thu chào già.
3. Bào dam dir chào giá dugc coi là khOng hçp 1 khi thu)c mt trong các
truang hp sau day: có giá trj thâp han, thai gian hiu hrc ngän han so vai yêu câu
quy djnh tai Khoân 2 Muc nay, không dung ten ben mai chào giá (don vi tht
hu&ng), không phái là bàn gOc và không có ch k hp l hoc có kèm theo dieu
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kin gay bt igi cho ben m1i chào giá.
4. Viêc tjch thu, hoàn trà hoc giài tóa bào dam dii' chào giá thirc hin theo
quy djnh nêu ti khoãn 8 f)iêu 11 Lut dâu thâu và khoàn 1 Diêu 19 Nghj dnh
63/C P.
Mtic 10. Quy cách Thu chào giá
1. Nhà cung cp phài chun bj 01 ban g6c càng 02 ban chiip Thu chào giá
dông thai ,ghi ben ngoài ho so và tüi dirng tuong iirng là "BAN GOC TI-Ill CHAO
GIA", "BAN CHI)P THU' CHAO GIA".
Trueing hcp süa di, thay th Thu chào giá thI nhà cung cp phài chun bj 01
bàn gôc và các bàn chip ho so sra di, thay th vâi s lugng bang so lugng bàn
chup Thu chào giá dã nôp. Trên trang bIa cüa các h so và tüi diing tuong 1rng
phài ghi rO "BAN GOC THIJ CHAO GIA SU'A DOI", "BAN CH1)P THU CI-L&O
GIA SE1A DOT", "BAN GOC THU CHAO GIA THAY THE", "BÀN CHIJP
THU CHAO GIA THAY THE".
2. Tài dirng Thu chào giá, Thu chào giá sra dM, Thu chào giá thay the cüa
nhà cung cAp phài dugc niêm phong Va ghi rO ten gói mua sam, ten nhà cung cap,
ten ben mi chào giá và gtri dn dja chi cüa Ben mi chào giá theo quy djnh tai
khoàn 1 Miic 11 Chuong I — Chi dn nhà cung cap. Ben mdii chào giá có trách
nhim bào mitt thông tin trong Thu chào giá cüa Nhà cung cap.
3. TAt cà các thành phAn cüa Thu chào giá nêu tai Miic 6 Chuong I — Chi dan
nhà cung cAp phài dugc k' bi ngui dai din hop pháp cüa nhà cung cap và kern
theo GiAy ày quyn hgp 1 (nu ày quyên) theo quy djnh tai Chuong III — Biêu
mâu.
4. Nhà cung cAp phài chju trách nhim v tInh thng nhAt giü'a bàn gc va
bàn chip. Trueing hop có sir sai khác gira bàn gc vâ bàn chp nhung không lam
thay dôi thir t1r xêp hang nhà cung cap thI can cir vào bàn gc d dánh giá. Truing
hop có sir sai khác giüa bàn gôc và bàn chiip dn den két qua dánh giá trên bàn
gôc khác két qua dánh giá trén bàn chiip, lam thay dôi thir tir xp hang nhâ cung
cap thI Thu chào giá cüa nhà cung cAp bj loai.
5. NhCrng chü dugc ghi them, ghi chén vào giU'a các dông, nhrng chU' bj tây
xóa hotc vit dè len sê chi dugc coi là hop 1 nu có chü' k a ben canh ho.c tai
trang do cUa nguai k don chào hang.
Mi?c 11. Np, rñt, thay the và sfra dôi Thu' chào giá
1. Nhà cung cAp np trirc tip hoc gi:ri Thu chào giá theo duang buu din
den dja chi cüa Ben mi chào giá nhung phài darn bào Ben mai chào giá nhn
dugc truac thai diem hêt han np thu chào giá là: hôi 09 gir 00' ngày 29 tháng 4
nãm 2021.
Bja chi tiêp nhn Thu chào giá: Phông K hotch chiên lucre - Cong ty cO
phãn xi máng Vicem Song Thao — Khu 9, xã Ninh Dan, huyn Thanh Thanh
Ba, tinh Phil Th9 (Lien h: Mr Chuong SDT: 0978.114.816).
Truang hop Nhà cung cAp không niêm phong, không ghi rO ten gói mua sAm,
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ten Nhâ cung cp, ten ben mi chào giá vâ thôi dim m thu châo giá theo quy
djnh hoc không ghi dja chi nhn Thu châo giá dn dn Thu chào giá cüa Nhà
cung cap không dugc báo rnt thông tin, hoc không duçic tip nhn vá ma thu
chào giá dung thai gian quy dinh, lam ãnh hu&ng den quyn lçii cüa Nhâ cung cap
thI Ben mi chào giá hoàn toàn không phãi chju trách nhim vai Nhà cung cAp.
2. Ben mai cung cAp sê tip nhn Thu châo giá cüa tAt câ nhà cung cAp np
Thu chào giá truâc thai diem hét h?n np Thu châo giá, ké Ca truang hçTp nhà
cung cap chua nhân Thu mai châo giá cnh tranh trirc tiêp tir ben mai chào giá.
Truang hap nhà cung cap np Thu chào giá sau thai dim ht hn np Thu môi
chão giá canh tranh thI Thu chào giá bj 1oti và ducc trã 1ti nguyen trng cho nhà
cung cap.
3. Sau khi np, nhà cung cAp có th ri1t li Thu châo giá bang cách g1ri van
ban thông báo có chü k cüa nguai di din hap pháp cüa nhâ cung cAp dn ben
mai chào giá truâc th?yi diem hét hn np Thu chào giá.
Truàc thôi dim ht hn np Thu chào giá, nu cAn s&a di hotc thay the
Thu chào giá thI nhà cung cap np Thu chào giá thay the hoc Thu chào giá sira
dôi cho ben mai chào giá vâi cách ghi thông tin nêu ti khoãn 1, khoãn 2 Miic 10
Chu'ang I — Chi dn nhà cung cap.
Miic 12. Mo' Thir chào giá
1. Thu chào giá s duçc m& cong khai vào hi 9 glO' 15' ngày 29 tháng 04
nãm 2021 ti Cong ty Co phAn xi màng Vicem Song Thao, Khu 9 xâ Ninh Dan
huyn Thanh Ba tinh Phü Th9 truOc sir chü'ng kin cUa các nhà cung cAp tham dir
1 m thu chào giá. Vic mO' thu chào giá không phii thuc vào si,r Co mt hay
vng m.t cüa di din nha cung cAp tham dir chào giá.
2. Vic ma Thu chào giá du?c thirc hin di vai tüng Thu chào giá theo thir tir
chü' cái ten cüa nhà cung cAp và theo trinh tçr sau day:
a) Kiêm tra niêm phong;
b) Ma bàn gc Thu chào giá và d9c to, rO tM thiu nhUng thông tin sau: ten nhà
cung cAp, bàn gc, s luçmg bàn chiip, giá chào ghi trong dan và bang tong hap giá
chào, giá trj giàm giá (nu co), thai gian cO hiêu lçrc cüa Thu chao giá, thai gian thirc
hiên hap dông va các thông tin khác ma ben mai chao giá thây can thiêt. Chi nhng
thông tin v giam giá duc dc trong i ma Thu chào giá mâi duc tiêp tVc xem xét
và dánh giá;
c) Di din cüa ben mai chao giá phài k' xác nhn vào bàn gôc dan chao hang,
giAy üy quyên, bang tng hap giá chao, thu giam giá (neu có), bàn cam kêt thirc hin
gói mua s&m. Ben mai chào giá không duc loi bO bat kS' Thu chào giá nao khi ma
Thu chào giá, trr các Thu chào giá np sau thai diem het hn np Thu chao giá.
3. Ben mai chào giá phài 1p biên bàn ma Thu chào giá trong do bao gôm các
thông tin quy djnh tai khoãn 2 Miic nay. Biên bàn ma Thu chào giá phài duc k
xác nhn b&i di din cüa ben mai chào giá và các nhà cung cap tham dir ie ma
Thu chào giá. Vic thieu chQ' k' cüa nba cung cap trong biên bàn s không lam
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cho biên bàn rnt nghia và rnt hiu 1irc. Biên bàn mô Thu chào giá së duçic giri
cho tat cã các nhà cung cap tharn di.r chào giá.
Myc 13. Lam rô Thu chào giá
1. Sau khi ma Thu chào giá, nba cung cp Co trách nhim lam rö Thu chào
giá theo yeu câu cüa ben mai chào giá, ben môi chào giá sê có van bàn yêu câu
nba cung cap lam rO Thu chào giá cüa nhà cung cap.
2. Nhà cung cp du'oc tu' güi tài 1iu chimg minh tu cách hçrp 1, nàng 1?c,
kinh nghim cüa mInh den benmai chào giá sau 01 ngày kê tir thai diem hêt hn
np Thu' chào giá. Ben cung cap có trách nhim tiêp nhn nhQng tài lieu lam rO
cüa nhà cung cap dê xem xét, dánh giá; các tài 1iu lam rO ye tu cách hgp 1, nàng
lirc và kinh nghim duqc coi nhu mt phân cüa Thu chào giá.
3. Vic lam rO phái bào dam không lam thay d& bàn cht cüa nhà cung cp,
không lam thay dôi ni dung co bàn cüa Thu châo giá dã ntp và không thay dôi
giáchào.
Myc 14. Dánh giá Thu chào giá
Vic dánh giá Thu châo giá duçc thirc hin theo quy djnh tai Chuong II —
Tiêu chuân dánh giá Thu chào giá . Nhà cung cap có giá chào sau sira li, hiu
chinh sai 1ch, trr di giàm giá thâp nhât duçic xét duyt 1ira ch9n nhà cung cap.
Myc 15. Diêu kin xét duyt 1lra ch9n nhã cung cap
Nhà cung cp duçc d nghj 1ira ch9n cung cp khi dáp rng dü các diu kin sau
day:
1.Co Thu chào giá hçp l;
2. Co näng lirc và kinh nghim dáp irng yêu cu quy djnh ti Miic 2 Chuang
II — Tiëu chuân dánh giá Thu châo giá.
3. Các ni dung v k9 thut dáp &ng yeu cu quy djnh ti Miic 3 Chuong II —
Tiêu chuân dánb giá Thu' chào giá;
4. Co sai 1ch thiu không qua 10% giá chào;
5. CO giá chào thp nhât;
6. Co giá d nghj cung cp không vuçit giá gói mua sm dugc phê duyt.
Mic 16. Thông báo kêt qua hya ch9n nhà cung cap
1. Kt qua lira ch9n nhà cung cp së dugc gui dn tat ca nhà cung cap tham dir
chào giá theo duang buu din, fax và dang tài kêt qua 1ra ch9n nhà cung cap tren
trang Web cUa Cong ty cô phân xi màng Vicem Song Thao vã1hoc phuo'ng tin
thông tin dai chüng khác sau 03 ngày lam vic ké tü ngày có quyet djnh phê duyt
kt qua 1ira ch9n nhà cung cap.
2. Sau khi nhn du'qc thông báo kt qua hra ch9n cung cap, nu nhà cung cap
không du'c hra ch9n có van bàn hOi ye l' do không duc 1ira ch9n thI trong thai
gian thi da 05 ngây lam vic nhu'ng phái truac ngày k' hp dông, ben mai cung
cap sê có van bàn trâ lai gui cho nhà cung cap.
Mic 17. Diêu kiin k két hçrp dông
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1. Tii thô'i dirn k kêt hçp dông, Tht.r chào giá cüa nhà cung cp duçc 1ira
chon con hiêu lu'c.
2. Tai thii dirn k k& hçp dng, nhà cung cp duqc lira ch9n phâi bâo dam
van dáp irng yêu câu ye näng !irc dê t1c hin gói mua sam. Tnthng hçp can thiêt,
chü dâu tu tiên hành xác minh thông tin ye näng hrc, kinh nghim cOa nhà cung
cap theo quy djnh ti Chuang II — Tiêu chuân dánh giá Thu chào giá. Két qua xác
minh khäng djnh là nhà cung cap van dáp üng näng hrc dê thirc hin gói mua sam
thI mi tiên hành k kêt hçip dông. Nêu kêt qua xác minh cho thây ti thai diem
xác minh, thuc tê nhà cung cap không cOn dáp irng co bàn yêu câu ye näng 1irc,
kinh nghim quy dnh trong Thu mi chào giá ctnh tranh thI nba cung cap s bj tir
chôi k két hçp dông. Khi d, chü dâu tu sê hüy quyêt djnh trüng cung cap trrnc
do va mO'i nhà cung cap xêp hang tiêp theo vào thucmg tháo hçTp dông.
3. Ch du tu phái bão dam các diu kin v, th thanh toán, mt b&ng thirc
hin và các diêu kin can thiêt khác dê triên kbai thirc hin gói mua sam theo dung
tiên d.
Myc 18. Thay dôi khi lirçrng hang hóa
Vào thai dim k kt hcip dng, ben mO'i chào giá Co quyn tang hoc giàm
khôi lu'gng hang hóa và djch vçi nêu tti Chuo'ng IV — Yêu câu dôi vai gOi mua sam
vO'i diêu kin không có bat k5' thay dôi nào ye dan giá hay các diêu kin, diêu
khoãn khác cña Thu mai chào giá cnh tranh và Thu' chào giá.
Miic 19. Giãi quyêt kiên ngh trong chào giá
1. Nhà cung cp có quyn kin nghj v kt qua hra ch9n nhà cung cap Va
nhthg van dê lien quan trong qua trInh tham gia châo giá cnh tranh khi thây
quyên, lgi Ich cüa mInh bj ânh hu&ng.
2. Dja chi nhn dan kiên nghj:
a) Dja chi nhn dan kin nghj cüa Chü d.0 tu:
Cong ty cô phân xi mang Vicem Song Thao
Dja chi: Khu 9 xà Ninh Dan huyn Thanh Ba tinh Phü Th9
Fax:02103.884.929;
Tel: 02103.884.927
b) Dja chi b ph.n thuang trçi'c:
PhOng Ké hoch chin lucre — Cong ty c phân xi mäng Vicem Song Thao
Lien h: Mr Chuang — CV PhOng K hoach chiM lucre (SDT: 0978.114.816).
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Chuong II. TIEU CHUAN DANH GIA THu CHAO GIA
Myc 1. Kiêm tra và dánh giá tinh hqp I cüa Thu chào giá.
1.1. Kiêm tra Thur chào giá.
a) Kiêm tra s luçing bàn chiip Thu chào giá;
b) Kiêrn tra các thành phn cüa This chào giá theo yêu cu ti Miic 6 Chtrang
I — Chi dn nhà cung cap;
c) Kim tra sçr thng nht ni dung giüa bàn gc và bàn chiip d phiic vii qua
trmnh dánh giá chi tit This chào giá.
1.2. Tiêu chI dánh giá tInh hqp 1 cüa Thur chào giá.
Thu chào giá càa nhà cung cp dtrçc dánh giá là hgp l khi dáp 1rng dy dü
các ni dung sau day:
a) Co bàn gc Thu chào giá;
b) Co dan chào giá duçrc di din hop pháp cüa nba cung cp k ten, dóng
du (nu co) theo yêu cu cüa This mi chào giá ctnh tranh;
c) Giá chào ghi trong dan chào giá phãi c11 th, c djnh bang s, bng chü va
phâi phU hop, logic vOi bang tng hop giá chào, không d xutt các giá chào kbác
nhau hoc có kern theo diu kin gay bt li cho chü du tu, ben miii chào giá;
d) Thñ gian có hiu hrc cüa This chào giá dáp irng yêu câu nêu ti Mijc 8
Chu'ang I — Chi dn nhà cung cap;
d) Co Tài lieu chirng minh tu cách hop l cüa ngu6i k don chào hang, cüa
nba cung dtp.
e) Co bâo darn dir chào giá vOi giá trj và thi hn hiu hrc dáp img yêu câu
theo quy djnh ti Mc 9 chi dn nba cung cp. Di vth tri.thng hçip quy djnh báo
darn dir thu theo hInh thirc np thu bào lành thi this bào lành phài duçc dti din
hop pháp cüa t chtrc tin ding hotc chi nhánh ngân hang nuâc ngoài duqc thành
lap theo pháp lut Vit Narn k2 ten vOi giá trj và thai hn hiu [crc, ten cüa Ben
mô'i chào giá (dan vj thii hu&ng) theo quy djnh ti Miic 9 chi dn nba cung cap;
f) Nhã cung cp bào darn us cách hop l theo quy djnh ti Miic 3 chi dan nba
cung cap.
Nba cung cp có This chào giá hop lé duçrc xern xét, dánh giá tiêp.
Myc 2. Tiêu chuân dánh giá v nàng h1rc và kinh nghim:
Vic dánh giá v näng 1irc Va kinh nghim duçc thirc hin theo Bang tiêu
chuân dui day:
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2.1: Bang tiêu chun dánh giá v nãng Iy'c và kinh nghim:
Cäc tiêu chi näng Iij'c VA kinh nghim

IT

CAc yêu cu cn tuãn thu

Mo tA

Yêu cu

NhA
cung cp
c p

Lch sü

Tr ngày 01 tháng 01 nam
2018 dn thô'i dim rn
thu chào giá, nhà cung
cp khong có hcip dng
khong hoàn thành.

Phãi
thôa
man yeu
cau nay

không
hoàn
thành
hçrp dông

NhA cung cap lien danh

TAi

lieu

lông cAc
thAnh viên
lien danh

TA'ng
thAnh viên
lien danh

Tôi thiéu mt
thAnh viên
lien danh

can
flP

Khong ap
ding

Phái thôa
man yeu
cau nay

Không áp
ding

Mâu
s 06

Phái thôa
mAn yêu
cAu nay

Không áp
diing

Mu
s 07

Nang lirc tài chInh
2

Kt qua
hot
dng tài
chInh

3

Cam kt
du nang
lyc
tãi
chInh dê
thi1c hiên
gol mua
sAm

4

Kinh
nghim
thirc hiên
h9p dông
cung cap
hAng hoá
tirong tip'

Np báo cáo tài chInh tr
nAm 2018, 2019 vá 2020
d cung cp thông tin
chCrng minh tInh hmnh tài
chInh lành manh cUa nhã
cung cap.
Giá trj tài san rang cUa
nhà cung cAp trong nArn
gAn nhAt phãi duong.
Bàn cam két có dA nguôn
luc tài chInh d thuc hiên
viçc ciing cap hang hóa
cho Ben A và không yeu
cau tani ung cho den klii
hang hóa ducc bàn giao
ngliini thu và có d' ho so
thanh toán duoc hai Ben
ks'.
'
SO lucing tOi thiêu 01 hgp
dng thirc hin vic ciing
cAp hp giám tAc dAn
dng có cong suAt thong
duang và duçic san xuAt
tai Châu Au cho các dan
vi san xuat tai Viêt Nam.
Giá trj hcip dng? 1,2 ti
dông.

Phái
thóa
mAn yêu
cu nay

Khong áp
dung

Mu
so 04

Phãi
thóa
mAn yêu
cau nay

Phãi
thôa
mAn yêu
câu nay

Phãi thOa
mAn yêu
câu nay

PhAi thóa
mAn yêu
cau
(tuang
duong vâi
phAn cong
viêc dam
nhân)

Khong ap
ditng

Mu
so 05

Miic 3. Tiêu chuân dãnh giá v k5 thut

Sir diing tiêu chI dat, không dt d xây dirng tiêu chu.n dánh giá v k thut.
Thu chào giá duc dánh giá là dáp rng yêu câu ye k' thut khi tat câ các tiêu chI
dêu duc dánh giá là dt (Theo Myc 2 Chuv'ng IV— Yêu cáu ye Ic9 thut,).
Myc 4. Xác dlnh giá chào
Cách xác djnh giá chào thp nht theo các buâc sau:
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Buâc 1: Xác djnh giá chào;
Buc 2: Sira li thirc hin theo quy djnh ti ghi chi (1);
Bithc 3: Hiêu chinh sai lch thirc hiên theo quy djnh ti ghi chii (2);
BuOc 4: Xác djnh giá chào sau sü'a li, hiu chinh sai lch trr di giá trj giám
giá (nêu có);
Bu'c 5: Xp hang nhà cung cp. Thu chào gia có giá châo sau sCra 1i, hiu
chInh sai 1ch, trr di giá trj giárn giá (nêu
thâp nhât dugc xêp hang thtr nhât.
Ghi chü:
(1)Stra1i:
co)

Viêc sra 1i s hçc và các 1& khác du'çc tin hành theo nguyen tc sau day:
a) Li s h9c bao grn nhng 1i do thi..rc hin các phép tInh cong, trü, nhân,
chia không chInh xac khi tInh toán giá chào. Tri.thng hçp không nhât quán giUa
dan giá và thành tiên thI lay dan giá lam cor s cho vic sra lôi; nêu phát hin dan
giá có s1r sai khác bat thung do lôi h thp phân (10 lan, 100 lan, 1.000 lan) thI
thành tiên là ca sy cho vic sira lôi. Tnthng hçp ti ct "dan giá" và ct "thành
tiên" nhà cung cap không ghi giá trj hoc ghi là "0" thI duçc coi là nhà cung cap
d phân bô giá cüa cong vic nay vào các cOng vic khác thuc gói mua sAm, nhà
cung cAp phAi có trách nhim thixc hin hoàn thành cAc cOng vic nAy theo diing
yêu câu nêu trong Thu mi chào giá cnh tranh và duc thanh toán theo dung giá dA
chào.
b) Các li khAc:
- Ti ct thAnh tin dA duc din dy dü giá trj nhu'ng không có dan giA tuang
irng thI dan giá duçc xác djnh bô sung bAng each chia thAnh tiên cho
luçng; khi
có dan giá nhung ct thAnh tiên bO trông thI giá trj ct thAnh tiên së ducic xác djnh
bô sung bAng cách nhân sO luçmg vth dan giá; nêu rnt ni dung nào do có then
dan giá VA giá trj ti ct thành tiên nhung bO trOng
luçmg thI
hxçmg bO trông
dugc xAc djnh bô sung bAng each chia giá trj tti ct thAnh tiên cho dan giá cüa ni
dung do. Trung hçp
1uçng duçic xác djnh bô sung nêu trên khác vó'i
luçmg
nêu trong Thu mi chào giá cnh tranh giA trj sai khác do là sai 1ch
phm vi
cung cap vA duçc hiu chinh theo quy djnh tai Buc 3;
- Li nhm dan vj tInh: sCra li cho phü hç'p vth yêu cu nêu trong Thu mOi chAo
giá ctnh tranh;
- Li nhm dan vj: sfr dung du ',' (du phy) thay cho du "." (du châm) và
nguçc li thI duçc sira Ii cho phü hçip theo cAch viêt cüa Vit Nam. Khi ben mii
chào rô
chAo giá cho rAng dâu phây hoc dâu châm trong dan giá nhA cung
rang dA bj dt sai chô thI trong tru?mg hçip nay thành tiên cüa hang miic s có
nghia quyêt dnh và dan giá së duçic süa 1i;
- Nu có sai sot khi cong các khoAn tin d ra thng s tin thI së sira 1i tong
tien theo các khoAn tiên;
chü viét lAm co s& pháp
- Nu có si1 khAc bit giüa con s vA chü' vit thI
sau khi sira lOi theo quy djnh ti
l cho vic sira 1i. Nêu ch& viêt sai thI lay con
Mic nAy lam ca s pháp 1.
so

so

so

so

so

ye

cap

so

lay

so

(2) Hiêu chinh sai léch:
a) Triing hcip có sai 1ch v phrn vi cung cp thI giá trj phn chào thiu së
duçc cong them vào, giá trj phân chào th1ra së duçic trü' di theo m1rc don giá tuang
11ng trong Thu chào giá cüa nhà cung cap có sai 1ch;
Trung hçip mt hang miic trong Thu chao gia cüa nba cung cap có sai1ch
không có don giá thI lay mirc don giá cao nhât dôi vó'i hang mic nay trong so các
Thu chào giá cüa nhà cung cap khác vuçYt qua buâc dánh giá ye k5 thut dé lam co
s hiu chinh sai lch; trung hçp trong Thu chào giá cüa các nhà cung cap vuçit
qua buc dánh giá ye k' thut không có dan giá cüa hang mic nay thI lay don giá
trong dir toán duçc duyt cüa gói mua sAm lam co sà hiu chinh sai lch;
i'ruong hçp chi có imt nhâ cung cAp duy nhAt vuçlt qua bithc dánh giá v k'
thut thI tiên hành hiu chinh sai lch trên Co s lay mirc dan giá tucmg 11ng trong
Thu chào giá cüa nhà cung cap nay; tru&ng hçp Thu châo giá cüa nhà cung cap
không có don giá tuang rng thI lay mrc don giá trong dr toán cüa gói mua sAm
du'gc duyt lam co so' hiu chinh sai léch.
b) TruO'ng hçp nhà cung cAp có thu giâm giá, vic sfra 1i và hiu chinh sai
1ch duc thirc hin trên co sa giá chào chua trr di giá trj giâm giá. T l phân
trAm (%) cüa sai 1ch thiêu ducc xác djnh trên co so' so vo'i giá chào ghi trong don
chào hang.
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Chirffng III. BIEU MAU
Mu so 01
DON CHAO HANG 1
Ngay:
1Din ngày tháng na/n kj' dcin chào hang]
Ten gói mua sam:
[Ghi ten gói mua sam]
KInh gCri: [Din dcy và chInh xác ten cia ben mài chào giáJ
Sau khi nghiên cliru Thu mi chào giá ctnh tranh và van bàn st'ra di Thu mi chào
giá cnh tranh so
fGhi so caa van ban tha dOi, neu co] ma chüng tôi d nhn duçic,
chüng tôi,
fGhi ten nhà cung cOp], có dja chi tti
fGhi dia chi cza nhà cung
c0p] cam kêt thc hin gOi rnua sam
fGhi ten gói mua samjtheo dUng yêu câu cUa
Thu rn?yi chào giá vOi tong so tiên là
fGhi giO trj bang so, bang chi? và dOng tién] 2
cñng vOi biêu giá kern theo.
Th?i gian thc hin hçip dng là
[Ghi th&i gian d thrc hiçn xong taXt cO ni
dung cOng viçc theo yêu cOu cua gOi mua sãm/'3'.
ChUng tôi cam kt:
1. Chi tharn gia trong rnt Thu chào giã nay vài tu cãch là nhà cung cap.
2. Khong clang trong qua trinh giãi th; không bj k& lun clang lam vào tinh trng
phá san ho.c nç khong có khã nang chi trã theo quy djnh cUa pháp lut.
3. Không vi phm quy djnh v bão dam cnh tranh trong chào giá.
4. Không thirc hin hành vi bj cm trong chào giá theo quy djnh cUa Ben mi chào
giá khi tharn dir gói mua sam nay.
5. NhUng thông tin ké khai trong Thu chào giá là trung thirc.
Nu Thu chào giá cUa chUng tOi duçic chip nhn, chUng tôi së thirc hin bin phãp
bàn dam thirc hin hcip dng theo quy djnh cUa Thu mOi chào giá cnh tranh.
ngay 4 , k tir ngày ht h.n np
Thu chào giá nay cO hiu lrc trong thi gian
(5)•
thtr chào giá
Dii din hçrp pháp cüa nhà cung cap 6
[Ghi ten, ch&c danh, kj> ten và dóng dO'u7
Ghi chü:
(1) Nhà cung c.p luu ' din d.y dü và chInh xác các thông tin v ten cUa ben mi chào
giã, nhà cung cap, thñ gian cO hiu hrc ci'ia Thu chào giá, duçc dii din hçp pháp cUa nhà cung
cap k ten, dóng dâu (nêu co).
(2) Giá chào ghi trong do'n chào hang phái cii th, c djnh bang s, bang ch và phãi phU
hap, logic vOi tong giá chào hang ghi trong biêu giá tong hp, không dê xuât các giá chào khãc
nhau hoac cO kern theo diêu kin gay bat igi cho chU dâu tu'.
(3) Thai gian thirc hin hçip dng nêu trong dan chào hang phài phU hçip vi dê xu.t ye k
thu.t và yeu câu ye tiên d nêu tti Miic 2 Chixcmg IV — Yêu câu dôi vi gOi mua sam.
(4) Ghi s ngày Co hiu hrc theo dung yêu cau cüa Thu mi chào giá cnh tranh.
(5) Ngay ht hn np Thu chào giá theo quy djnh cUa Thu rnäi chào giá.
(6) Trung hçip dti din theo pháp 1u.t ciia nba cung cap Uy quyn cho cap duài k' dan
chào hang thI phài gui kern theo Giây üy quyên theo Mâu so 2 Chuang nay; trung hgp ti diêu
1 cong ty hoc ti các tài lieu khác lien quan có phân cong trách nhim cho cap duOi k' dan
chào hang thi phãi giri kern theo các van ban nay (khOng can 1p Giây Uy quyên theo Mâu so 02
Chuang nay).
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Mu s6 02
GIAY UY QUYEN (1)
Horn nay, ngày

tháng

närn

, ti

Tôi là — [Ghi ten, sl cMND hoãc so' h5 chié'u, chzc danh cia ngzthi dgi din theo
phap luat cia nhà cung cápJ, là ngui dti din theo pháp lust cUa — fGhi ten nhà cung
câpJ có dja chi tai — IGhi dfa chi cia nhà cung cápJ bang van bàn nay üy quyên cho —
[Ghi ten, sO CMND hoc sO h5 chiêu, chtc danh cia ngu'ài dwcrc iy quyênJ th?c hin
các cOng vic sau day trong qua trInh tharn gia dir chào giá gOi rnua sam — IGhi ten gói
mua sam] thuc Phixang an mua sàm_ fGhi ten Phzing an mua samj do — [Ghi ten ben
mài chào giá] to chrc:

do'n chào hang;
/- Kj các van ban, tài lieu dl giao djch vó'i ben mài chào giá trong qua trinh tham
dr chào giá, kê cá van ban dê nghj lam rô Tint mài chào giá và van ban giái trinh, lam
rO Tint chào giá;
- Tham gia qua trInh thu'cng tháo, hoàn thin hop dng,
-

do'n kiln nghj trong tru'&ng hçrp nhà cung câ'p có kiln nghj,
- K kIt hop dng vái chi ddu tu' nlu dwcrc 4ra chQn.] (2)
Ngu?i diiqc üy quyn nêu trên chi thirc hin các cong vic trong phrn vi. üy quyn

vOi ti..r each là di din hçp pháp cüa
[Ghi ten nhà cung cOpj.
IGhi ten nhà
fGhi ten ngu'ài dwcrc
cung cdp] ehju trách nhirn hoàn toàn ye nhftng cong vic do
üy quyn] thirc hin trong phrn vi Uy quyen.
(3)•
GiAy Uy quyn nay
Giy Uy quyn CO hiu lirc k tft ngày
dn ngày
bàn,
bàn có giá trj pháp l nhu nhau, ngu1i üy quyên gift
dt.rçxc 1p thành
ngthi &rçlc Uy quyên gift
bàn.

Ngirô'i dirçvc üy quyn

Ngtr?ri üy quyn

[Ghi ten, chj'c danh, k ten và dóng do'u
(nlu có)]

[Ghi ten ngwài dgi din theo pháp lut cia
nhà cung cO'p, chüc danh, k ten và dóng
dá'u]

Ghi chü:
(1) Tnthng hp Uy quyn thI bàn gc gi.y Uy quyn phãi dixçc gui cho ben mâi chào giá
cüng vOi dan chào hang. Vic uy quyên cUa ngui di din theo pháp lust cUa nhà cung cap cho
cap phó, cap disâi, giám doe chi nhánh, nguOi dung dâu van phông d?.i din cüa nhà cung cap dê
thay mat cho ngucn dai diên theo phap luât cua nha cung cap thuc hiên môt hoäc cac nOi dung cong
vic nêu trên day. Vic sft ding con dâu trong tru6ng hp duc üy quyén cO the là dâu cüa nhà cung
cap hoc dâu cüa dan vj ma cá nhan lien quan duçic Uy quyên. Ngu?ñ duc üy quyên không duc
tiêp tiic Uy quyên cho nguO'i khác.
(2) Phm vi üy quyn bao gm mt hoc thiu cong vic nêu trên.
(3) Ghi ngày CO hiu lijc và ngày ht hiu lirc cüa giy Uy quyn phü hqp vOi qua trInh
tham gia chào giá.
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Mh so 03
BANG TONG HP CHAO GIA

IT

Ten vt tu

Thông s k5 thut, m hiu

Hp
giâm toe
dn ckng
gâu nâng
cap lieu
1 5c.06

-Mãhiu:B3SH11D
- T s truyn: i49,06
- Kiêu lap: Chân dê,
trc vuông góc

Xuat

XU

Do' vj
tInh

S
IuQ'ng

Don giä
(dng)

Thành tiên
(dng)

- Cong suât cn thit:
190,81 kw

HAng sAn
xuât:
- Tc do du vAo: 1490 SIEMENS
vông/phüt
FLENDE
- P2 = 89,4 kw
R — sAn
(Co bAn ye kern theo)
xut ti
Bao gôm
Dü, hoc
tuang
thro'ng
1. Hp giAm tc
2. Chng quay ngu'çYc
3. Quat lam mat

B

4. Dng co phii a ch
d full tAi
Tang Cong tru'ó'c thu
Thuê GTGT 10%
Tong cong sau thu

Diii din hçrp pháp cüa nhA cung cap
[ghi ten, chtc danh, k3 ten và dóng dd'uj

Ghi chA:
Giá trên dA bao grn thu GTGT 10%, giao hAng trên phu'ang tin ben ban ti
kho Cong ty c phn xi mAng Vicem Song Thao và các chi phi khác có lien quan.
17

Mâu

so 04

BAN CAM KET THçC HIN GO! MUA SAM
Ngày:
fDin ngày tháng nàm k cam kêtJ
Ten gói mua sam:
[Ghi ten gói mua sam theo Phirong an mua sam
Ten Phumg an mua sam:
IGhi ten PAMSJ

d1CQ'C

duytJ

KInh gi:ri: [Din ddy di và chInh xác ten cia ben mô'i chào giá cgnh tranhJ
Sau khi nghién ci'ru Thu mOn chào giá ctnh tranh, van ban sira di Thu mOni chào
giá canh tranh so
fGhi so cta van ban tha dOi, nêu coJ và các tài 1iu dInh kern Thu
mOni chào giá ctnh tranh do
fGhi ten ben m&i chào giáj phát hành, chüng tôi,
fGhi ten nhà cung cápJ, CO dja chi tai
fGhi dja chi cia nhà cung cá'pJ cam
kêt CO dü näng 1?c, kinh nghim de cung cp hang hóa có xut xir rO rang, hçp pháp và
theo dung quy djnh cüa Thu mOni chão giá cnh tranh.
1.Hp giãm tc do hang SIEMENS — FLENDER — san xut ti Châu Au (cO bàn ye
kern theo) dam bão tung thIch vOi thiêt bj cüa ben A.
2. Hp giãm toe dan dng gu nâng cp lieu 15 c.06 mth 100%, hang hóa duc dOng
gói, bão quãn dung yêu cau k thut, khi giao hang có giây ehing chi CO, CQ cüa nhà
san xuât.
3. Hang hOa dam bào lap dt phU hqp vâi thit bj cüa Cong ty C phn Xi mäng
Vicem Song Thao
4. Cam kêt diêu kiin nghim thu:
+ Nghim thu tTnh: Hp giãm toe (hang hóa) khi ben B vn chuyn hang hóa len nhà
may xi mang Vicem Song Thao hai ben tiên hành nghim thu ye các thông so k thutt,
quy each, kiêm tra các tài lieu chtirng nhn, nêu hang hOa phU hqp vài bàn ye, dam bão
tiêu chuân k5 thut, chat luqng hang hOa nhix quy djnh. Hai ben tiên hành 1p biên bàn
nghim thu nhp kho.
+ Nghim thu chy thir Co tãi và không tãi: Nghim thu chy thtir không tãi và cO
tài : Chrn nhât khOng qua 30 ngày ké tr ngày hai ben k biên bàn nghim thu tinh, ben A
së tiên hãnh lap dt thay the hp giãm toe vào vj trI và tiên hành chy th khOng tâi, chy
thi:r cO tài trong vOng 72 giOn dê hai ben phôi hqp nghim thu. Sau khi chy thi:r có tãi neu
thit bj lam vic on djnh, dam bào chat krqng, dam bão tuang thIch vài thiêt bj trong dày
chuyên hai ben sê tiên hành k biên ban nghirn thu va ban giao dua vào si:r d%ing. TruOnng
hqp sau 30 ngày ben A chua bO trI lap dt thiêt bj de tiên hành chy thu khOng tâi và cO
tãi. Hai ben se lam biên ban thông nhât lam e sOn dê quyêt toán hp dOng.
5. Tin d cung cap: TruOnc ngày 20/7/202 1.
6. ThOni gian bao hành là 12 thang k tiir ngày thiêt bj dua vào sir d%lng hoc 18 tháng
k tt'r ngày nghirn thu nhp kho tüy theo diêu kin nào den truOnc.
Chung tôi xin chju hoàn toàn trách nhim v tInh chInh xàc cüa thông tin nêu
trong bàn cam kêt nay.
Di din hçrp pháp cüa nhã cung cp
[Ghi ten, chz'c danh, kj ten và dóng dáu]

Mãu st 05
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Mu so 05
HQ'P BONG TU'(YNG TU' DO NHA CUNG CP THIJ'C HIIN
tháng
narn
ngày
Ten nhà cung cAp:
fghi ten ddy di cia nhà cung cd'pJ
Thông tin v trng hçp dng, mi hçp dng cn bào dam các thông tin sau dày:
Ten và s6 hçip dng
[ghi ten ddy di cüa hcrp dng, sO k3 hiu]
Ngày k hçirp dng

[ghi ngày, tháng, nám]

Ngay hoàn thành

tang giá hcrp dng bang s6 tin Tuang ducmg
VND
và dông tién dâ 1g]
[ghi ten ddy di cia d- an có hcfp dng dang kê khaij
[g

Giá hcp dng
Ten dir an:
Ten Chi d
Dja chi:
Din thotiIfax:
E-mail:

[ghi ngày, tháng, nàm]

•

[gh ten day dz cza Chü ddu tir trong hqp &ng dang
kêkhai]
fghi day di dja chi hin tçzi cia Chi du twJ
[ghi s diên thoçii, sfax id cá ma qucc gia, ma
vIing, dia chi e-mail]

Mo tã tinh chAt tu'o'ng tu' di vói gói mua sm
1 /gh1 thông tin phit hcrp]
1. Loti hang hOa
[ghi s tin bcng VND]
2. V giá trj
fghi quy mô theo hqp dngJ
3. V quy rnô thirc hin
fghi các dc tInh khác nlu can thi1t/
4. Các dc tInh khác
Nhà cung cp phài gcri kern theo bàn chip các van bàn, tài 1iu lien quan den các
hçip dng do (xác nhan cüa ChU du tu v hçxp dng d hoàn thành theo các ni dung lien
quan trong bang trên...).
Uhi chU:
(1) Nhà cung cAp chi kê khai ni dung tixo'ng tir vài yêu c.0 cUa gOi mua sAm.
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Mu so 06

HOP BONG KHONG HOAN THANH TRONG QUA KHU

(1)

Ten nhà cung cap:
Ngày:
Ten thành vien cüa nhà thAu lien danh (n&i cO):
Các hçp dng không hoàn thành trong qua khfr theo quy djnh tai Miic 2.1 Chixcing II- Tiêu
chu.n dánh giá thu chào giá
•
Không cO hçp dng nào dA k nhung không thirc hin k tir ngày 1 thang 1 näm_ [ghi
nãmJ theo quy djnh ti tiêu chI dánh giá 1 trong Bang tiêu chu.n dãnh giá v näng 1irc và
kinh nghim Mitc 2.1 Chuang II - Tiêu chun dánh giá thu chào giá.
•
CO hqp dng dà k nhung không hoàn thành tInh ttr ngày 1 tháng 1 näm
fghi
námJ theo quy djnh tai tiêu chI dánh giá 1 trong Bang tiêu chu.n dánh giá v näng 1c và
kinh nghim Mc 2.1 Chuang II- Tiêu chun dánh giá thu chào giá.
Phin vic hy'p
Näm
Mo tã h9p dung
Tung giä trj hçrp dung
dông không
(giá trj hin ti, don v
hoãn thãnh
tin t, t giá hti doái, giá
trj ttro'ng throng bAng
YND)
Mo tã hçp dung:
Ten Chü dAu tu:
Dia chi:
Nguyen nhn không hoàn
thành hçip dung:
Ghi chü:
(1) Nhà cung cAp phãi ké khai chInh xác, trung th%rc cac hçcp dung không hoàn
thành trong qua kh; nu Ben mi chaog giá phát hin bAt ci nhà cung cAp nào có hqp
dung không hoàn thành trong qua khü ma không kê khai thi duc coi là hành vi "gian
1n" va thu chào giá cUa nhã cung cAp s bj loai.
Trueing hçip nhà cung cAp lien danh thi ffing thành viên cUa nhà cung cAp lien danh
phãi kê khai theo Mu nay.
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Mdii s6 07
TINH H1NH TAI CHINH CUA NHA CUNG CAP'
Ten nhà cung cp:
Ngày:
Ten thành viên cüa nhà cung ep lien danh (nu cO):
Sé lieu tài chInh cho 3 näm gn nht (2) {VNTJ]
Näml:

Nàm2:

Nàm3:

Thông tin tir Bang can di k toán
Thông tin tir Báo cáo kt qua kinh doanh
Tang doanh thu
Doanh thu bInh quail hang nàm
tü hot dng san xuât kinh
doanh 3
Lçi nhuân tnrâc thu
Lçi nhuan sau thud
DInh kern là bàn sao các báo cáo tài chInh (các bang can di k toán bao grn tAt cã
thuy& minh có lien quan, và các báo cáo kt qua kinh doanh) cho ba nàrn gn nhAt(), nhu
dà nêu trên, tuân thu các diu kin sau:
1. Phán ánh tInh hinh tài chInh cUa nhà cung cAp hoc thành viên lien danh (nu là nhà
cung cAp lien danh) ma không phãi tmnh hInh tài chInh cUa rnt chü th lien kt nhu cong
ty mc hoac cong ty con hotc cong ty lien kt vOi nhà cung cAp hoc thành vién lien danh.
2. Các báo cáo tài chInh dixçic kim toán theo quy djnh.
3. Các báo cáo tài chInh phãi hoàn chinh, dy dü ni dung theo quy djnh.
4. Các báo cáo tài chmnh phãi tuang img vài các k5' k toán dà hoàn thành và duçc kim
toán. Kern theo là bàn chiip &rçic chirng thirc mt trong các tài lieu sau day:
- Biên bàn kim tra quy& toán thud;
- T& khai tir quy& toán thud (thud giá trj gia tang và thu thu nhp doanh nghip) CO xác
nhn eUa cc quan thud v thO'i dim dà np t khai;
- Tài 1iu chirng minh vic nhà thAu da kê khai quy& toán thu din tr;
- Van bàn xác nhn cUa ca quan quãn 1 thus (xác nhn s np cã näm) ye vic thçrc hin
nghia viii np thu;
- Báo cáo kim toán;
- Các tài lieu khác.
Ghi chU:
(1) Tnrng hçip nhà cung cAp lien danh thI t1rng thành viên cüa nhà cung cAp lien
danh phãi kê khai theo Mu nay.
(2), (4) Khoáng thai gian dugc nêu a day cn ging khoãng thai gian duc quy
djnh ti Mic 2.1 Chung II— Tiêu chuAn dánh giá thu chaog giá.
(3) D xác djnh doanh thu bInh quân hang näm tr hoat dng san xuât kinh doanh,
nhà cung cAp se chia tng doanh thu tir hoat dng san xuAt kinh doanh cUa các nàm cho
s nam dija trên thông tin dà duçc cung cAp.
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Mu s 09
BAO LANH DU CHAO GIA'

Ben thti htr&ng: [ghi ten và dja chi cia Ben m&i chào giáJ
Ngày phát hãnh bão Iãnh: [ghi ngàyphát hành báo lânh]

BAO LANH DV' CHAO CIA s: fghi so' trIch yé'u cia Báo lânh dy chào gi4J

Ben bão Jãnh: [ghi ten và dja chi nai phát hành, né'u nh12ng thông tin nay
chua ducrc the hin àphán tiêu dê trên giá'y in]
Chting tôi du'cc thông báo ring [ghi ten nhà cung cá] (sau day gi là "Ben
yêu câu bão lãnh") se tham di,r chào giá d thrc hin gói mua sm [ghi ten gói mua
sam] thuc phtrong an [ghi ten phu'crng án/ theo Thu mài chào giá /thông báo mi
chào giá so fghi s trIch yeu c2a Tint m&i chào giá /thông báo mO'i chào giá].
Chüng tôi cam kt vi Ben thii hu&ng bão lãnh cho nhà cung cp tham di.r
chão giá gói mua sm nay b.ng mt khoân tin là
[ghi râ giá trj bang sO',
bang chi và dOng tién stc dyng].
(2) ngày, k tr ngày
Bâo lành nay có hiu lirc trong
tháng
nAm

(3)•

Theo yeu cu cüa Ben yêu cu bão lãnh, chüng tôi, vOi tu cách là Ben bâo
lành, cam kt chic ch.n sê thanh toán cho Ben thii huOng mt khoân tiên hay các
khoán tin không vuçlt qua tng s tin là [ghi bcing chü] [ghi bcng sO'J khi nhn
duqc van bàn thông báo nhà cung c.p vi phm tü Ben thi hthng trong do nêu rO:
1.Nhà cung cp rut h so di,r chào giá sau thii dim dóng thu chào giá và trong
thi gian có hiu lirc cüa h so dir chào giá;
2. Nhâ cung cp không tin hành ho.c tir chi tin hành thuong tháo hçip dng
trong thi hn 5 ngày lam viêc, k ti1 ngày nhn du'çc thông báo mO den thuong thâo
hcip dng cüa Ben mi chào giá, trü tru?mg hçp bAt khá kháng;
3. Nba cung cAp không tin hành hoc tir chi tin hành hoàn thin hçp dng
trong thôi hn 20 ngây, k tir ngày nh.n duçrc thông báo trüng cung cap cüa Ben mi
chào giá ho.c dà hoàn thin hçip dng nhung t1r ch& k hçp dông, trir tri.thng hçip bat
khâ k.háng;
Nu Ben yêu cu báo lanh duac hra ch9n: bão lãnh nay s ht hiu hrc ngay
sau khi Ben yêu cAu bâo lânh k kt hcip dng và np Bão lãnh thrc hin hçip
dng cho Ben thi huing theo thOa thun trong hçxp dng do.
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Nêu Ben yêu câu bão !ãnh không du'qc 1?a ch9n: bâo lânh nay s hêt hiu hc
ngay sau khi chiing tôi nhn duçic ban chiip van ban thông báo kM qua lira ch9n
nhà cung cp tir Ben thii hu'ng giri cho Ben yêu cu bào lãnh; trong vông 30 ngày
sau khi hM thyi han hiêu luc cüa h so du thu.
Bt c'r yeu cu bi thung nâo theo bão lânh nay du phãi di.rqc g1ri dn van
phông chüng tôi tiithc hotc trong ngày do.
Diii din hçrp pháp cüa ngãn hang
[ghi ten, chi'c danh, ten và dóng dá'uJ

Ghi chü:

(1) Ap ding trong trung hçip bin pháp báo dam dr thu là thu bào lânh cüa
t chüc tin dung hoc chi nhánh ngân hang nuâc ngoài dugc thành 1p theo pháp
luât Viêt Nam.
(2) Ghi theo quy djnh tti Miic 9 bâo dam dir chào giá.
(3) Ghi ngày dóng thu chào giá theo quy djnh ti Mc 11 Chucing I chi dn
nhà cung cp.
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Chu'o'ng IV. YEU CAU DO! VOl GOI MUA SAM
Myc 1. Phm vi cung cap:
Thông tin trong Bang phm vi và tin d cung cp hang hóa là co' sâ d nba
cung cp !.p bang chào giá theo Mu tuang i1ng quy djnh tai Chuong III — Biêu
mu. Phm vi và tin d cung c.p hang hóa duçc mô ta theo Bang dui day:
TT

Thông s6 k5 thuãt, ma hiu

Ten vt ttr

Hp giàm tc
dn dng gâu
nâng cap 1iu
15c.06

Xut

Xli'

Do'vi
tInh

So
krçrng

- Ma hiu: B3SH1 1D
- T' s truyn: i49,06
- Kiu 1.p: Chân d& triic vuông góc
- Cong suit cn thi&: 190,8 1 kw
-TcddAuvào: 1490 vông/phit
- P2

89,4 kw

(Co bàn ye kern theo)
Bao gm
1. Hp giám tc

Hang san
xuât:
SIEMENSFLENDER —
san xut tai
Drc hoc
tucing duo'ng

B

2. Chng quay ngi.xçrc
3. Quat lam mat
4. Dng c phii

ch d full tãi
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Muc 2. Yêu câu v k5 thut:

TT

Ten vt tu'

Thông s k5 thut,

ma hiu

Xuâ t xu

DV

s6
IuQ'ng

Müc d dáp ñng
Ycu cãu k5 thuãt
Dit

Hp giárn
tôc dn
dng gu
nang cap
lieu 15c.06

2
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- Ma hiu: B3SH1 ID
- T s truyn: 1=49,06
- Kiu 1p: Chân d& tri1c vuông góc
- Cong sut cn thit: 190,81 kw
- Tc do dâu vào: 1490 vOng/phiit
- P2= 89,4 kw
(Co bàn ye kern theo)
A
Bao gom
1.Hp giãm t,c
2. Chng quay ngugc
3. Qut lam mat
4. Dng co phi a ch d full tãi

Hang san
xuât:
SIEMENS
—
FLENDE
R - san
xuât tai
Düc hoc
tuong
duong

Bô

1

Dc tInh k thut, quy
cách, chat hrqng:
+ Dc tInh k9 thut, quy
cách: Hp giám tôc do hang
SIEMENS — FLENDER —
san xu&t ti Châu Au (co
bàn ye kern theo) dam bão
tlxclng thIch vOi thit bj cüa
ben A. Yêu cAu nhà cung
cp nêu rO các thông so:
Yêu cu k5 thut, dc tInh
k thi4t, các tài lieu v nhân
hiu, catalog, hu&ig dn
van hành trong h so chào
glá.
+ Hang hóa duc dóng gói,
báo quãn dung yêu câu k5
thuat, khi giao hang có giây
chirng chi CO. CQ bàn gc.

Không dt

Dáp mg
yêu cu k
thuât

Không dáp
irng yêu cAu ky
thuât

Co cam kt
chip nhn
diu kiên
nghim thu
cüa Ben A

Không có cam
kt cMp nhn
diu kiên
nghim thu cüa
Ben A

Diu kiin nghim thu
+ Nghim thu tinh: Hp giãm tc (hang hóa) khi hen B 4n chuyn hang hóa len nhà may xi mang Vicem
Song Thao hai ben tin hành nghirn thu ye cãc thông s k th4t, quy cách, kirn tra các tài 1iu chng nhn,
nu hang hóa phü hqp vâi bàn ye, dam bào tiêu chuãn k thut, chat luçing hang hóa nhu quy djnh. Hai ben
tin hành 1p biên ban nghim thu •
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TT

2.2

Ten vt tu

Thôno s

k- thuãt,
. ma hiCu

.

Xut

•

So
iuQng

Muc d2 (lap tng
YCu cu k thuãt

-

+ Nghim thu chy thu có tãi và không tài: Nghim thu chy thir không tãi và có tãi : Chm nhAt không qua
30 ngày k t1r ngày hai ben k biên bàn nghim thu tinh, ben A së tin hành 1p dt thay th hp giam t6c vao
vj trI và tin hành chay thCr không tài, chy thir CO tài trong vOng 72 gi? d hai ben phi hcip nghim thu. Sau
khi chay thr cO tái nu thit bj lam vic on djnh, dam báo chat li.icmg, dam bão ttrong thIch vOi thit bj trong
day chuyn hai ben së tiên hành k biên bàn nghim thu và bàn giao &ra vào sr thing. Truông hcp sau 30 ngày
ben A chra bô trI lap dt thiêt bj dê tiên hành chy thir không tài và có tâi. Hai ben sê lam biên bàn thông nhât
lam cci sâ dê quyêt toán hçp dong.

Dt

Khöng dat

Co cam kêt
chap nhn
diêu kin
nghim thu
cüa Ben A

Khôngcó cam
két chap nhn
diu kiin
nghim thu cüa
Ben A

Diu kiin ban hành: Báo hành 12 thàng k tr khi bàn giao dim thit bj vào sfr diing. hoc 18 tháng k tü ngày Dáp thig yêu Không img yêu
nhâp kho tñi theo diêu kiên nào den tnrc.
cu
cAu
10

Dánh
giá

Thoi gian giao hang: Tru'c ngay 20/7/2021.

Dáp 1rng yêu Không üng yêu
cau
cau

Dapu'ng

Dat tt cà các nôi dung nêu
tren

Khong (lap irng

Không dat bAt k' nôi dung
.
nao neu tren
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Chuo'ng V. D!Y THAO HQP BONG
CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM
Bôc lap - Ttr do - Hanh phñc
DU' THAO HaP BONG KINH TE
S:
/2021/HBKT
V/v: Mua hp giãm tc dn dng gu nãng cp lieu 15C.06
Can cir B 1ut dan s1,r duc Quc hi nuOc Cong boa xâ hi chü nghia Vit Nam
có hiu 1irc thi hành tr ngày 01 tháng 01 näm 2006;
Can cir Lut Thuang mti cüa nuc Cong boa xä hi chU nghTa Vit Nam có hiu
1irc thi hành t1r ngày 01 tháng 01 näm 2006;
Can cir biên bàn thucmg thâo ngày / /2020 giUa Hai Ben;
Can cir Quyt djnh s /QD-XMST, ngày / /2020 cüa Tong giárn dc Cong ty
Co phn xi rnãng Vicem Song Thao v vic Phé duyt kt qua 1ira ch9n Nba cung
cap gói mua s.m: Mua hp giãrn tc dn dng gu nâng cp 1iu 15C.06 (K2 hiu:
XMST/202 1/HGTGN)
Can cir nhu cu và näng 1irc cüa Hai Ben.
Horn nay, ngày

/ /202 1, ti Vicem Song Thao, chiiing tôi gôm:

I. BA! DIEN BEN A (BEN MUA):
- Ten dan vj
: CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM SONG THAO
- Dja chi
: Xâ Ninh Dan, huyn Thanh Ba, tinh Phü Thç
- Nguô'i di din : Ong Nguyn Quang Huy - Chiirc v11: Tong giám Mc
- Diên thoai
: (0210) 3884 927
- Fax
: (0210) 3884 929
: 115000040144, ti Ngân hang Thuong mti cô phân Cong
- 'I'ài khoân s
thuo'ng Vit Nam, Chi nhánh Dn Hang
-Mästhu
:2600279082
II. BA! DIN BEN B (BEN BAN)
- Ten dan vj
-Diachi
- Diên thoai
.
-Fax
- Tài khoãn
- Ngân hang
-MAsôthué
- Dçti din
: Ong (Ba)

- Chirc vii:
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HA! BEN THOA THUIN KY KET
HaP BONG KINH TE vOi NHUNG DIEU KHOAN SAU:
Biêu 1: Ni dung Hqp dng:
1.1. Ni dung HQ'p dng: Ben A dng mua và Ben B dông ban hp giâm thc
din dng gâu nâng (sau day gi là hang hóa) phic vi sira chüa, thay the thiêt bj
näm 2021 - Nba may xi mãng Vicem Song Thao.
1.2. Giá tr Hqp dông:
.dông

Bang chi tit danh myc, giá trl Hç'p dông:
IT

Ten vt tu

Thông si k5 thut, m hiu

Hp
giam toc
dn dng
gâu nâng
câp1iu
1 5c.06

- Ma hiu: B3SH1 1D
- T s truyên: i=49,06

Xuât

XII

Do vj
tInh

S
krQng

JJo'n giá
(dng)

Thành tin
(dng)

- Kiu 1p: Chân d&
tric vuông góc
- Cong suat cn thit:
190,8 1 kw

Hang san
xuât:
- Tôc do du vào: 1490 SIEMENS
vông/phüt
FLENDE
- P2 = 89,4 kw
R — san
(Co bàn ye kern theo)
xut ti
Bao gm
Di.'rc, hoc
tuong
duo'ng
1. Hp giàm tôc
2. Chông quay nguçc

Bô

3. Quat lam mat
4. Dng co phii & chê
dO full tài
Tong Cong trirc thu
Thuê VAT 10%
Tong cong sau thuê

Giá trj nêu trên bao gm chi phi thit bj hang hóa, chi phi vn chuyn hang hóa dn
kho Ben A trên phuo'ng tiên Ben B và các chi phi khác có lien quan dn vic cung
c.p thit bj và thug GTGT 10%.
1.3. Loi Hop dng: Hçrp dng theo don giá c djnh.
Biêu 2: Yêu cu k5 thut, chat lu'çrng và diêu kin nghim thu:
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2.1. Yêu cu k thut, chat Iuçrng:
a. Hang hoá rno'i 100%, chixa qua sU dung; dung chüng loai, ma hiu, dUng Hang san
xuât và nguôn gôc xuât xr nhu nêu ti Diu 1 cUa Hçip dng.
b. Hang hóa phãi dUng HAng san xut và xut xU nhu quy djnh nêu tti Diu 1 cUa
Hçp dông. Khi giao hang Ben B phãi cung cp dy dU các giy chUng chi eht luçing
C/Q, giây chirng nhn ngun gc xut xr hang hóa C/O (bàn g& hoc bàn sao có
cong chüng);
c. Hang hóa duçyc dóng gói, bào quãn dUng tiêu chun Nhà san xut (dó'i v&i các hang
dóng gói trong kiçn yeu cdu phái dam báo nguyen dai, nguyen kin); dam bào hang
hóa không bj bin dng co h9c nhu try xuc, mop méo, cong vênh...
d. Khi giao hang, Ben B cung cp dy dU catalog, các tài 1iu k that, the hung dan,
chi dn k5' thut phiic vi.i cong tãe 1p d.t và bào duOng thit bj, danh mijc, mA hiu vt
tu dir phOng thay th djnh kS' cUa hAng san xut, Bàn ye 1p dat.
e. Hang hóa phãi dam bão tuo'ng thIch vi thit bj cUa Ben A trong day chuyn ti Nhà
may xi mãng Vicem Song Thao.
2.2. Diu kiin nghim thu:
2.2.1 Nghim thu tinh:
a. Hp giãm tc (hang hóa) khi ben B 4n chuyn hang hóa len nhà may xi mäng
Vicem Song Thao hai ben tin hành nghim thu v các thông s k' thut, quy each,
kim tra the tài 1iu chUng nhân, nu hang hóa phU hp vOi bàn ye, dam bão tiêu
chun k5' thut, chat 1uçng hang hóa nhu nêu tü dim a dn dim d - Khoàn 2.1 Diu 2 cUa Hçip dng. Hai Ben se tin hành nghim thu và nh.p kho hang hóa.
b. Ben A cO quyn tir chi nghim thu nu hang hóa Ben B cung cp không dáp Ung
các yêu cu k5 thut, chit luçing; khOng dy dU giy t kern theo nhu nêu tir dim a
dn dim e - Khoàn 2.1 - Diu 2 cUa Hp dng. Trong trung hp nay Ben B phài
v.n chuyn hang hóa bj Ben A ti1 chi nghim thu v và cO trách nhim cung cap
hang hóa khác dam bão dUng yêu c.0 k' thut, cht luqng và dam bào thai gian giao
hang theo yêu c.0 cUa Hp dng. M9i chi phi khc phic d thirc hin Hçp dng do
BênBchju.
2.2.2. Nghim thu chiy thtr không tãi và có tãi:
a. Chm nht không qua 30 ngày k tr ngày hai ben k biên bàn nghim thu tinh, ben
A së tin hanh lap dt thay th hp giãm tc vào vj trj và tiên hanh chy thu khOng
tãi, chy thir cO tãi trong vOng 72 gR d hai ben ph&i hçip nghim thu.
Truâc khi tin hành chty thU thit bj, Ben A se thông báo cho Ben B bMt trithc 02
ngày d Hai Ben cUng ph61 hçip chy thcr và nghim thu thit bj.
Nu sau khi chy thir có tài 72 gi, thit bj hot dng n dinh, dam bào chat lugng,
darn bào tu'o'ng thIch vOi thit bj trong dày chuyn cUa Ben A thI Hai Ben sê tiên hành
nghim thu bàn giao hang hOa dua yào sU ding và 1p Ho so Quyêt toán Hp dông.
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b. Trung hgp sau 30 ngày, k tui ngày hang hóa dugc nghim thu nhp kho ma Ben
A không tiên hành lap dat thit bj và chy thtr có tãi 72 gi, thI Hai Ben së 1p H so
quyêt toán trên Co s Biên bàn nghim thu nhp kho hang hóa. Khi do, Ben B vn
phãi chju trách nhim v chit lucmg cüa hang hóa, dam bão hang hóa do Ben B cung
cap khi lap dat dáp i1ng yeu cu k thuât, duoc Hai Ben nghim thu bàn giao dua vào
sü ding trong day truyn cüa Ben A.
Diêu 3: Thôi gian, ctja diem giao hang, phtro'ng thirc giao nhn:
3.1. Thô'i gian giao hang:
Phm vi thai gian, k tü ngày Hai Ben k' Hçp dng dn ngày muon nhât Ben B phãi
giao hang cho Ben A trithc ngày 20/7/2021.
Truic khi giao hang 02 ngày, Ben B thông báo cho Ben A bang van bàn (fax, din
thoi) v thri gian giao hang.
3.2. DIa dim, phuo'ng thirc giao hang: Giao hang trên phuong tin vn chuyn cüa
Ben B, tai kho cüa Ben A: XA Ninh Dan, Thanh Ba, Phü Th9.
Diêu 4: Phirong thfrc thanh toán:
4.1.Quyt toãn Hçrp dông:
Sau khi Ben B hoàn thành vic cung cp hang hóa cho Ben A, trên co SG Biên bàn
nghim thu bàn giao hang hOa dua vào sü diing duçic A — B k (trong tru&ng hcrp trong
vdng 30 ngày, hang hóa dä du'çrc duzi vào 1p dçt, chgy tht'i' trong 72 già dáp ig yêu
cáu k5 thut, du'cic Hai Ben nghiçm thu) hoac Biên bàn nghim thu nhtp kho (trong
trw&ng hçrp qua 30 ngày ma Ben A van chu'a 1p dgt thié't bj de chgy thi 72 gi&, Hai
Ben tin hành 1p H so quyt toán. Trong vOng 30 ngày, k tü ngày Ben A nhn duçic
H so quyt toán duo'c A- B k2, giy d nghj thanh toán cUa Ben B, kern hóa don
GTGT, Ben A thanh toán cho Ben B 95% giá frj quyt toán và giü li 5% giá trj quyêt
toán d bào hành. H so Quyt toán do Ben B 1p bao gm:
+ Cong van d nghj thanh toán cüa Ben B;
+ Biên bàn nghim thu hang hóa duçc A-B k;
+ Biu quyt toán giá trj hoàn thành;
+ 1-Ióa don GTGT hang hOa.
CáC tài lieu pháp l khác cO lien quan dn vic thirc hin hçp dng.
4.2. Thanh I Hp ding:
a. Tru'O'ng h'p Ben A giü lai tin cUa Ben B d bão hành:
Ht thai gian bào hành và Ben B dà xr 1 xong các vn d phát sinh (nu co), Hai Ben
tin hành 1p Bien bàn xác nhan dâ hoàn thành Cong tác bào hành va Bien bàn thanh l
Hp dng. Ben A thanh toán nt cho Ben B s tin cOn li trong vông 30 ngày kê tU
ngày Hai Ben A k Bien bàn thanh 1 Hgp dng.
b. TruO'ng h?p Ben A không gifl' 1i tin cUa Ben B d bâo hành, Ben B bào hành bang
gi.y bão lãnh cüa Ngân hang:
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Hçip dng sê tir dng duçic thanh 1 sau khi Hai Ben thirc hin xong các nghTa vi cUa
mInh và không con vuó'ng mc gI.
4.3. HInh thtIc thanh toán: Chuyn khoãn.
4.4. Dng tin thanh toãn: \TND.
Diêu 5: Trách nhiém Các Ben:
5.1. Trách nhiêm Ben A:
a. Cüng vOi Ben B kim tra, nghim thu hang hóa do Ben B giao theo quy djnh cüa
Hçip dông, xi.r 1 các vn d phát sinh trong qua trInh thirc hin Hçip dng (nu co).
b.Thông báo cho Ben B thO'i gian chy thCr thit bj (nu co) d Hai Ben cüng theo dôi
và nghim thu.
c. Thuc hiên viêc 1p dat thit bj vào vi trI, tin hành chy thu có tâi 72 gRi d dánh
giá tInh tuang thIch và chat lucmg cüa hang hóa.
Phi hap vri Ben B 1p Biên bàn nghim thu bàn giao thit bj dua vào sir ding (nêu
thit bj chy thir có tài dt yêu cu).
d. PhM hap vâi Ben B 1p Biên bàn xác nhn dã hoàn thành cong tác bão hành và dã
xir 1 xong các vn d phát sinh trong thi gian bão hành (nu co).
e. Quyt toán và thanh 1 Hap dng cho Ben B theo dung Diu 4 cüa Hçip dng.
5.2. Trách nhiêm Ben B:
a. Cung cp cho Ben A hang hóa dü s6 lucmg, dam bão chit Iucmg theo dung yêu cu
ti Diu 1; Diu 2 và giao hang diing thai gian nêu ti Diu 3 cüa Hgp dng.
b. Phôi hap cUng Ben A nghim thu hang hóa theo quy djnh ti Khoãn 2.2 — Diu 2
cüa Hap dng và xir 1 các v.n d phát sinh trong qua trInh thixc hin Hap dng (nu
co).
c. Bão hành chit lucmg hang hóa theo qui djnh ti Diu 7 cüa Hap dng.
d. PhM hap vâi Ben A 1p biên bàn xác nhn dâ hoàn thành cong tác bão hành va dA
xir 1 xong các vn d phát sinh trong thi gian bão hành (nu co).
e. Cam kt thirc hin nghiêm tue cac diu khoãn da thOa thu.n, thông duçic dan
phuang thay di hoac hüy bO Hap dng.
Diu 6: V xfr pht vi phm HQp dng:
6.1. Nu Ben B giao hang chm han thai gian qui djnh trong Hçip dng, thI Ben B sê
phãi chju pht 0,5% giá trj hang hóa giao chm/01 ngày giao chm và thai gian giao
chm thông qua 07 ngày. Nu Ben B giao hang chm qua 07 ngày, Ben A có quyên
hüy Hap dng hoc không mua nhüng miic vt tu giao chrn ma không phãi bi
thuO'ng bt cu thit hi nào cho Ben B, dng thO'i Ben B phãi chju pht 8,0% giá trj
Hap dng.
6.2. Nu Ben A thanh toan chm so vi quy djnh ti Diu 5 cüa Hap dng thi Ben A
sê phãi trà lâi cho gia trj chm trã tInh theo lAi sut tin gui 1oi không kS' hn cüa
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Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Nam - Chi nhánh Dn Hung ti thai diem thanh
toán.
lJiêu 7: Bão hành hang hóa:
7.1. Thôi gian bão hành:
Hang hóa dtrçc Ben B bào hành hang hóa trong 12 tháng k tir ngày thra vào sü diing.
7.2. Trách nhim trong thôi gian bão hành:
a. Ben B Bão hành các hu' hông hang hóa do li cüa cüa Nhà san xutt gay ra, không
bão hành các hu hông hang hóa do 1i ci:ia ngui sir diving trong qua vn hành gay ra.
b. Trong thai gian bão hành, khi phát hin hang hôa bj hu hông do 1i cüa Nhà san
xuât, Ben A sê thông báo cho Ben B và Ben B có trách nhim kiêm tra, xác nh.n, dé
xut và thng nh.t phuong an khc phc vYi Ben A trong vông không qua 48 gi k
tr khi Ben B nhn dtxçc thông báo. Th?ii gian khc phçic, xü 1)2 sê duac Hai Ben xem
xét và thng nht tCiy theo mü'c d hu hông cUa hang hOa, nhung không chm hin 20
ngày k tü ngày Ben A thông báo cho Ben B. Kinh phi d kh.c phic, süa chüa các hu
hông do Ben B chju.
c. Nu sau 48 gi, k tir khi Ben A thông báo cho Ben B ma Ben B không tin hành
kim tra, xác nhn, d xut và thng nMt phuang an khc phiic vth Ben A thI Ben A
së chü dng tin hành khc phic, sira chüa, thay th. Khi do, mi chi phi khc phiic,
si:ra chQ'a do Ben B chju. Dng thyi, Ben A së khu trir vào s tin cOn giü lai dê bão
hành. Nu s tin giU 1i bão hành không du d khc phiic, sira chQa hoc thay the
hang hóa thI Ben B phãi bM thi.r?ng trã cho Ben A s tin bj thiu do phài thay th
hang hóa (Trong trwmg hcip Ben A giti' lai tien de2 báo hành), hotc Ngân hang dCmg
ra bão lânh bão hành cho Ben B phài chi trà tin sira chüa, khc phçic hoc thay th
cho Ben A. Nu s tin bão lânh bão hành không dü d chi trã chi phi sCra chUa, Ben
B phãi bi thixO'ng trá cho Ben A.
Diêu 8. Bat khã kháng:
Six kiin bt khà kháng là sir kin xãy ra rnt each khách quan không th 1ung truc
dixçxc và không th khc phic thrçc, nm ngoài thm kim soát cüa các Ben m.c dü dã
áp dung mçi bin pháp cn thit và khà nãng cho phép, vi diii nhu hOa hon, chin
tranh, dInh công, ni 1on, ti phtm, thiên tai, djch h9a, djch bnh.... Vic thirc hin
nhQ'ng nghia vii Hçip dng có th duçc kéo dài b.ng khoâng thii gian xãy ra các hin
tuçYng bt khã kháng trên và vic kéo dài nay sê không ap diing diu khoãn phtt Hçip
dng và bM thung thit hi do chm tin d nhu qui djnh ti Diu 6 cüa Hçip dng.
Diu 9: Diu khoãn chung:
9.1. Hai Ben cam kt thuc hin dung và d.y dü cac diu khoán dã ghi trong Hp dOng
trInh thuc hiën, nu cO vn d phát sinh hoac vuO'ng mac, Hal Ben Se
nay. Trong
thông báo cho nhau và cüng bàn bc giài quyt. TruO'ng hp phát sinh vi.ro'ng mac,
Hai Ben không tir giãi quyt duac, su vic sê dugc thra ra Tôa an dê giài quyêt. Ben
vi phtm së chju mçi an phi.
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9.2. Hcip dng nay có hiêu luc ké ti' ngày k. Hçip dông thrcc 1p thành 06 bàn có giá
tn pháp 1 nhu nhau, Ben A giü 04 bàn, Ben B giU 02 bàn d cing thirc hin.
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