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Chtrorng I. CH DAN NHA CUNG CAP 

Myc 1. Phim vi gói mua sm 
1. Cong ty C phn xi mäng Vicem Song Thao mi Nba cung cp tham gia chào 

giá ctnh tranh gói mua sm duçyc mô tã tai  Chumg IV — Yêu cu di vâi gói mua 
sam. 

- Ten gói mua sam: Mua sm 4t tu thit bj do lu?ing 

2. Ngun vn d thxc hin gói mua sam: Vn SXKD näm 2021. 

3. Loi hçp dng: Hçip dng theo dcm giá c djnh. 

4. Thi gian thirc hin hp dng: Trong vOng 08 tun k tü ngày Hai Ben k két 
Hp dông/hotc kê tü ngày cht 1nh dt hang (bao gm Ca ngày nghi, 1 theo qui 
djnh). 

Myc 2. Hành vi bi  cm trong chào giá. 
Duçc quy djnh cii th và dang trên trang web cUa Cong ty c phn xi mäng 

Vicem Song Thao mi1c Mua stm=>Vàn bàn hung dan. 

Miic 3. Tir each hyp 1 cüa nhà cung cap 

Nha cung cp là t chirc có tu each hgp 1 khi dãp g các diu kin sau day: 

1. Co giy chüTlg nhn dang k doanh nghip, quyt djnh thành 1p hoc tài 1iu 
có giá trj tuang duang do cci quan có thm quyn cap; 

2. Hach toán tài chInh dc lap; 

3. Không dang trong qua trInh giãi th; không bj kt 1un dang lam vào tInh trtng 
phá san hoc ng không có khã näng chi trã theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

4. Bão dam canh  tranh trong tham gia chào giá: 

Nhà cung dtp np Thu chào giá phài dc 1p v pháp 1 và dc l.p v tài chInh 
v9i Cong ty c phAn xi mang Vicem Song Thao và các nhà cung cp khác cüng tham 
d1r chào giá gói mua sm nay. 

Myc 4. Lam rö, sfra di Thir môi chào giá cmnh tranh 
1. Lam rO Thu mi chào giá cnh tranh. 

Trong tru?mg hçp cn lam rO Thu mi chào giá ctnh tranh, nhà cung cp phãi 
gui van bàn d nghj lam rö dn ben mi chào giá muon nht 03 ngày lam vic truàc 
ngày có thai diem hêt hn np Thu chào giá. Khi nhn duçc d nghj lam rO Thu mi 
chào giá ctnh tranh cüa nhà cung cap, ben mài chào giá së có van bàn trà li gri cho 
nhà cung cp có yêu cu lam rö và tt cá các nhà cung cp khác dA nhn Thu mi 
chào giá cnh tranli t1r ben mYi chào giá c.nh tranh, trong do mô tã ni dung yêu câu 
lam rO nhixng không nêu ten nhà cung cp d nghj lam rO. Trung hçip vic lam rô dn 
den phâi sira di Thu mi chào giá cnh tranh thI ben mi chào giá tin hành süa di 
Thu miii chào giá cnh tranh theo thu tic quy djnh tai  Khoãn 2 Miic nay. 

2. Sira di Thu mi chào giá cnh tranh. 

TruOng hcip sira di Thu m?ji chào giá cnh tranh, ben mi chào giá së gcri 
nhttng ni dung sira d& dn tt cã các nhà cung cp da nhn Thu mOn chào giá canh 
tranh không muon hcm 03 ngày lam vic truOnc ngày cO thOni diem ht han,  truOnng hqp 
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không dü 03 ngày lam vic thI ben mi chào giá së gia htn thai diem hêt htn np Thu 
m?i chào giá ctnh tranh tuo'ng üng. 

Nhm giüp nhà cung cp Co dU th&i gian d sira di Thu mi chào giá ctnh 
tranh, ben mi chào giá có th gia h,n thai dim ht han  np Thu mi chào giá canh 
tranh theo quy djnh tai  khoãn 1 Miic 11 Chuang I — Chi dn nhà cung cap bang vic 
si'ra di Thu mOn chào giá canh  tranh. 

Mic 5. Chi phi, dông tin, ngôn ngü' trong chào giá 
1. Nhà cung ctp phãi 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 cüng nhu tht ca van bàn và các tài 1iu lien quan dn Thu chào 
giá duqc trao di giüa ben mOni chào giá và nhà cung cp phãi duc viêt bang tiêng 
Vit. Các tài 1iu và tu 1iu b tr trong Thu chào giá có th duqc viêt bang ngôn ngü 
khác, dông thOni kern theo bàn djch sang tikg Vit. TruOnng hgp thiêu bàn djch, nêu 
can thiêt, ben mOni chào giá có th yêu cu nhà cung cp g11i b sung. 

Miic 6. Thành phãn cüa Thu chào giá 
Thu chào giá do nhà cung cp chun bj phãi bao gm: 

1. CO giy chüng nh.n dang k9 doanh nghip, quyt djnh thành ltp hotc tài 1iu 
cO giá trj tuo'ng ducmg do co quan có thm quyn cap; 

2. Dan chào hang theo Mu s 01 Chuang III — Biu mâu; 

3. Tài lieu chirng minh tu each hp l cüa nguOni k dan chào giá, cüa nhà cung 
cap Mu so 02 Chuang III — Biu mu; 

4. Bang tng hqp giá chào theo Mu s 05 Chuang III — Biu mâu; 

5. Bàn cam kt thirc hin gói mua sm theo Mu s 06 Chuang III — Biu mu; 

6. Hçp dng tuang tr do nhà cung cp thirc hin theo Mu sé 07 Chuang III — 
Biu rnu; 

7. Hçp dng không hoàn thành trong qua khü theo Mu so 08 Chuung III — Biêu 
rnâu; 

8. TInh hInh tài chInh cüa Nba cung cp theo Mu s 09 Chuang III — Biu mu; 

9. Dir thào hçTp dng và các tài 1iu khác có lien quan. 

Mc 7. Giá chão và giãm giá 
1. Giá chào ghi trong dan chào hang bao gm toàn b chi phi d thrc hin gói 

mua sm (chua tInh giàm gia) theo yeu cAu cüa Thu mOni chào giá ctnh tranh. 

2. Nhà cung cp phãi np Thu chào giá thirc hin cho gOi mua sm nêu tai  Miic 1 
Chixong nay va ghi don giá, thãnh tin cho các cOng vic nêu trong các bang giá tuang 
üng quy djnh tai  Chuang III - Biêu mu. 

TruOnng hçip t?i  ct "don giá" và ct "thành tin" cüa mt mvc  ma nhà cung cp 
không ghi giá trj hoc ghi là "0" thI duçic coi là nhà cung cp dã phân b giá cUa miic 
nay vào các mic khác thuOc gói mua s.m, nhà cung cp phài Co trách nhim thrc hin 
tt cà các cOng vic theo yêu c.0 nêu trong Thu mOni chào giá vOni dung giá dA chào. 
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3. Trung hçip nhà cung c.p có d xut giãm giá thI có th ghi trrc tip vào dan 
chào hang hoc dê xuât riêng trong thu giãm giá. Trung hcp giãm giá, nhà cung cap 
phãi nêu rO ni dung và each thirc giãm giá vào các hang m1ic cii the. TriRing hçp 
không nêu rô each thirc giãm giá thi duqc hiêu là giám dêu theo t 1 cho tat ca hang 
m1c. Tru?ng hçip có thu giãm giá thI thu giãm giá có the dê cüng trong Thu chào giá 
hotc np riêng song phãi bão dam ben mi chào giá nhn dugc truc thai diem hêt 
han np Thu chào giá. Thu giãm giá sê dugc ben mi chào giá bão quán nhu mt 
phân cüa Thu chào giá va dugc ma dông thai cüng Thu chào giá cüa nhà cung cap; 
truang hçip thu giâm giá không duçic ma cüng Thu chào giá và không duçc ghi vào 
biên bàn ma Thu chào giá thI không cO giá trj. 

4. Giá chào cüa nhà cung cp phái bao gm toàn b các khoân thu& phi, 1 phi 
(nêu có) áp theo thuê suât, mirc phi, l phi tai  thai diem 28 ngày truâc ngày có thai 
diem bet han  np Thu chào giá theo quy djnh. Trueing hcp nhà cung cap tuyên bô giá 
chào không bao gôm thuê, phi, l phi (nêu co) thi Thu chào giá cUa nhà cung cap sê bj 
loai. 

Myc 8. Thô'i gian có hiu 1irc cüa Thur chào giá. 

1. Thai gian có hiu l%rc cüa Thu chào giá là 40 ngày, k tir ngày ht han  np 
thur chào giá. TCG nào có thai han  hiu lirc ngàn han quy djnh së không dugc tiêp 
tyc xem xét, dánh giá. 

2. Trong tru6ng hqp cn thit truOc khi ht th&i han  hiu 1rc cüa Thu chào giá, 
ben mai chào giá có the dé nghj các nhà cung cap gia han  hiu 1%rc cüa Thu chao giá. 
Vic gia han,  chap nhn hoc không chap nhn gia han  phãi duqc the hin bang van 
ban. Nêu nhà cung cap không chap nhn vic gia han  thI Thu chào giá cUa nhà cung 
cap nay không duqc xem xét tiêp. Nha cung cap chap nhn dê nghj gia han  không 
dugc phép thay dôi bat k' ni dung nào cüa Thu chào giá. 

Miic 9. Báo dam dir chào giá: 

1. Nhà cung cp phai thçrc hin bin pháp bão dam dir chào giá truac thai dMrn 
het han  np thu chào giá theo hinh thüc: Dt c9c bang tiên (tiên mt hoc chuyên 
khoán), truang hçip chuyen khoân chuyên theo so tài khoãn cüa Cong ty cô phân xi 
mäng VICEM Song Thao, so TK: 118600399566 — Ngân hang Vietinbank chi nhánh 
Bàc Phü Tho 

2. Ni dung và hiu lye cüa bão darn dir chào giá 

a) Giã trj và dng tin bão dam dy chào giá: 15.000.000 dng. 

b) Thai gian cO hiu lye cUa báo dam dy chào giá: 70 ngày, k tr ngày có thai 
diem hêt han  np thu chào giá. 

3. Bâo darn dy chào giá duc coi là không hçp 1khi thuc mt trong các truang 
hçip sau day: có giá trj thâp han, thai gian hiu lye ngàn han so vâi yeu câu quy dnh 
tai Khoán 2 Muc nay, không dung ten ben mai chào giá (dan vj thy huang), không 
phãi là ban gôc và không có chü k hp 1 hoac CO kern theo diéu kin gay bat 1i cho 
ben mai chào giá. 
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4. Vic tjch thu, hoàn trã ho.c giãi tôa bão darn di,r chào giá thirc hin theo quy 
dnh nêu tti khoàn 8 Diu 11 Lust du thu và khoãn 1 Diêu 19 Nghj djnh 63/CP. 

Mic 10. Quy each Thur chào giá 
1. Nhà cung cp phài chun bj 01 ban gc cüng 02 ban chiip Thu chào giá thng 

thi ghi ben ngoài ho so và tüi dirng tuong irng là "BAN GOC TH1J CHAO GIA", 
"BAN CHVP THLr CHAO GIA". 

Trung hçp süa di, thay th Thu chào giá thI nha cung cp phãi chun bj 01 
ban gc và các bàn chiip h so sira di, thay th vâi s hxçing bang s luçing bàn chiip 
Thu chào giá dâ np. Trên trang bla cüa các h so và tüi dirng tuong üng phãi ghi rO 
"BAN GOC THU' CHAO GIA SUA DOI", "BAN CHUP THU' CHAO GIA SUA 
DOT", "BÀN GOC THU CHAO GIA THAY THE", "BÀN CHUP THU CHAO GIA 
THAY THE". 

2. Tüi dimg Thu chào giá, Thu chào giá sira di, Thu chào giá thay th cüa nhà 
cung cap phãi duçvc niêm phong và ghi rô ten gói mua sam, ten nba cung cp, ten ben 
m?ñ chào giá và g1ri dn dja chi cüa Ben miii chào giá theo quy djnh ti khoàn 1 Miic 
11 Chuong I — Chi dn nha cung cp. Ben mi chào giá có trách nhirn bão m.t thông 
tin trong Thu chào giá cüa N1à cung cp. 

3. Tt cã các thành phAn cüa Thu chào giá nêu tti Mijc 6 Chuong I — Chi dn nha 
cung cap phãi duçic k bâi ngu1i di din hcp pháp cüa nhà cung cap và kern theo 
Giy üy quyn hçp l (nu üy quyn) theo quy djnh tti Chucing III — Biu mu. 

4. Nhà cung cp phãi chju trách nhim v tInh thing nht gifta bàn gc và bàn 
chiip. Tru?ing hcip có si.r sai khác giUa bàn g& và bàn chiip nhung không lam thay di 
thir tr xp hang nhà cung c.p thI can cir vào bàn gc d dánh giá. Trueing hçp có sr 
sai khác giüa bàn g6c và bàn chçtp dn dn kt qua dánh giá trên bàn gc khác kêt qua 
dánh giá trên bàn chiip, lam thay di thix tr xp hang nhà cung cp thI Thu chào giá 
cüa nhà cung c.p bj loai. 

5. Nhüng thu dugc ghi them, ghi chèn vao giva các dông, nhCtng chü bj thy xOa 
hoc vit dè len sê chi duçc coi là hçip l nêu Co chu k a ben cnh hoc tai  trang do 
cüa nguai k don chào hang. 

Mtic 11. Np, rut, thay the và sira di Thur chào giá 
1. Nhà cung c.p np trirc tip hotc gi:ri Thu chào giá theo duang buu din dn 

dja chi cüa Ben myi chào giá nhung phãi dam bão Ben rnai chào giá then ducic truâc 
thai dirn h& htn np thu chào giá là: hii  )lj  giO 00' ngày  c91  tháng  a  näm 2021. 

Da chi tip nhn Thur chào giá: Phông Ké houch chin 1trçc - Cong ty Co 
phân xi mäng Vicem Song Thao — Khu 9, xã Ninh Dan, huyn Thanh Thanh Ba, 
tinh Phil ThQ (Lien he: Mr Qu3'nh SOT: 0948.083.280). 

Truang hçip Nba cung cp không niêm phong, không ghi rô ten gói mua sam, ten 
Nhà cung c.p, ten ben mai chào giá và thai dim mi thu chào giá theo quy djnh hoc 
không ghi dja chi nhn Thu chào giá dn dn Thu chào giá cüa Nba cung cap không 
duçic bão rnt thông tin, hoc không ducc tip nh.n va ma thu chào giá dung thai gian 
quy djnh, lam ãnh huang dn quyn igi cüa Nhà cung cp thi Ben mai chào giá hoàn 
toàn không phài chju trách nbim vâi Nba cung cp. 
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2. Ben m1i cung cAp së tip nhn Thu chào giá cUa tat ca nhà cung cap np Thu 
chào giá truc thai diem bet han  np Thu chào giá, k cã tru1ng h?p  nhà cung cap 
chua nhn Thu mi chào giá canh  tranh tr1rc tip tü ben mi chào giá. Trumg hcp 
nhà cung cap np Thu chào giá sau thii diem hêt h.n np Thu mi chào giá canh 
tranh thI Thu chào giá bj l°aj  và duqc trã lai  nguyen trng cho nhà cung cAp. 

3. Sau khi np, nhà cung cAp có th rut 'ai  Thu chào giá bang each gui van ban 
thông báo Co chü k cüa ngui dai  din hçp pháp cüa nhà cung cAp dn ben mi chào 
giá truc thi diem hét han  np Thu chào giá. 

Trurc thii dim ht hn np Thu chào giá, nu cAn si:ra dM hoc thay th Thu 
chào giá thI nba cung cap np Thu chào giá thay th hoc Thu chào giá sira di cho 
ben mi chào giá vâi each ghi thông tin nêu tai  khoãn 1, khoãn 2 Miic 10 Chucmg I — 
Chi dn nhà cung cap. 

Miic 12. Mr Thir chào giá 
1. Thu chào giá s duc ma cong khai vào hi  Jii  gio 15' ngày 4tháng  c 6  11am 

2021 tai  Cong ty Co phân xi mäng Vicem Song Thao, Khu 9 xã Ninh Dan huyn 
Thanh Ba tinh Phu Thç truâc s1r chirng kin cUa các nha cung cAp tham d  lê ma thu 
chào giá. Vic ma thu chào giá không phi thuc vào sir cO m.t hay yAng mt cüa dai 
din nhà cung cap tham dr chào giá. 

2. Vic ma Thu chào giá duqc thirc hin di vâi tü'ng Thu chào giá theo thir tr 
chu cái ten cüa nhà cung cAp và theo trInh tçr sau day: 

a) Kim tra niem phong; 

b) Ma bàn gc Thu chào giá và d9c to, rO PM thiu nhung thông tin sau: ten nhà 
cung cAp, bàn gc, s luçmg ban ch%ip, giá chào ghi trong dm và bang tng hçp giá 
chào, giá frj giãm giá (nêu co), thai gian có hiu 1irc cüa Thu chào giá, thai gian thrc 
hin hqp dng và các thông tin khác ma ben mai chào giá thAy cAn thit. Chi nhQ'ng 
thông tin v giãm giá duqc dcc trong 1 ma Thu chào giá mai duqc tiêp tiic xem xét 
và dánh giá; 

c) Di din cüa ben mai chào giá phài k xác nhn vào bàn gc do'n chào hang, 
giAy üy quyn, bang tng hqp giá chào, thu giãm giá (nk co), bàn cam kêt thrc hin 
gói mua sAm. Ben mai chào giá không duçc loai ho bat k' Thu chào giá nào khi ma 
Thu chào giá, trü các Thu chào giá np sau thai diem het han  np Thu chào giá. 

3. Ben mai chào giá phài 1p biên bàn ma Thu chào giá trong do bao gm các 
thông tin quy djnh tai  khoàn 2 Mi1c nay. Biên ban ma Thu chào giá phâi dugc k xác 
nhn bâi dai  din cüa ben mai chào giá và các nba cung cap tham dir ie ma Thu chào 
giá. Vic thik chü k cüa nhà cung cap trong biên bàn së không lam cho biên ban 
mAt nghia và mAt hiu hrc. Bien bàn ma Thu chào giá së dugc gui cho tat cà các nhà 
cung cAp tham dir chào giá. 

Miic 13. Lam rö Thu chào giá 
1. Sau khi ma Thu chao giá, nhà cung cAp có trách nhim lam rO Thu chào giá 

theo yéu cAu cUa ben mai chao giá, ben mai chào giá së có van bàn yêu câu nba cung 
cAp lam rO Thu chào giá cüa nhà. cung cap. 

2. Nhà cung cAp duçc tçr gui tài 1iu chrng minh tu cách hgp 1, näng 1irc, kinb 

It- 
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nghim cüa mInh dn ben miii chào giá sau 01 ngày k tr thai dim ht htn np Thu 
chào giá. Ben cung cp có trách nhim tip nhn nhüng tài 1iu lam rô cüa nhà cung 
cap dê xem xét, dánh giá; các tài 1iu lam rô v iii each hqp 1, näng hrc và kinh 
nghim ducic coi nhu mt phn cüa Thu chào giá. 

3. Vic lam rO phãi bão dam không lam thay di ban chit cüa nhà cung cap, 
không lam thay dôi ni dung ca ban cUa Thu chào giá dã np va không thay dôi giá 
chào. 

Miic 14. lJánh giá Thir chào giá 
Viéc dánh giá Thu chào giá dugc thrc hin theo quy djnh tti Chucmg II — Tiêu 

chuán dánh giá Thu chào giá. Nba cung cap có giá chão sau sira li, hiu chinh sai 
lch, trir di giá trj giãm giá thâp nhât duçic xét duyt lira chçn nhà cung cap. 

Mic 15. Diêu kiin xét duyt hra ch9n nhà cung cap 
Nhà cung cp dugc d nghj lira chpn cung c.p khi dáp 1rng dü các diu kin sau 

day: 

1. Co Thu chào giá hçip l; 

2. Co näng hrc va kinh nghim dáp 1rng yêu c.0 quy djnh tii Miic 2 Chucmg II—
Tiêu chun dánh giá Thu chào giá. 

3. Các ni dung v k5' thut dáp üng yêu cAu quy djnh tai  Miic 3 Chuing II— Tiêu 
chu.n dánh giá Thu chào giá; 

4. Co sai loch  thiu không qua 10% giá chão; 

5. Co giá chào thp that; 

6. Co giá d nghj cung c.p không vuçlt giá gói mua sm duçc phê duyt. 

Mic 16. Thông báo kt qua hra ch9n nhà cung cap 
1. Kt qua 1iia chçn nhà cung c.p sê duçc gi1i dn tt cã nha cung cp tham dir chào 

giá theo duang buu din, fax và dang tái kêt qua lira ch9n nha cung cap trén trang 
Web cUa Cong ty c phn xi mäng Vicem Song Thao vàIhoc phuang tin thông tin 
dui chüng khác sau 03 ngày k tir ngày có quyt djnh phê duyt kêt qua 1ra ch9n nhà 
cung cap. 

2. Sau khi nhan duc thông báo kt qua 1ira ch9n cung cap, nêu nhà cung cp 
không dugc hra ch9n có van ban hOi y l do không duçc l?a  ch9n thI trong thai gian 
ti da 05 ngày lam vic nhung phãi truâc ngày k hqp dông, ben mai cung cap së có 
van ban trã lai g'tri cho nba cung cp. 

Miic 17. Diu kiin k kt hçp dông 

1. Tti thai dim k kt hqp dng, Thu chào giá cUa nba cung cp duçc 1ira ch9n 
con hiu lirc. 

2. Tai  thai dim k kt hqp dng, nba cung cp duçc hxa ch9n phãi bão dam vin 
dáp irng yeu cu v näng lrc dê thrc hin gói mua sam. Truang hqp can thiêt, chü dâu 
tu tin hanh xác minh thông tin ye näng hrc, kinh nghim cUa nhà cung cap theo quy 
djnh t.i Chuang II — Tiêu chun dánh giá Thu chao giá. Kêt qua xác minh khng djnh 
là nba cung cp vn dáp üng näng lirc d thrc hin gói mua sam thI mth tién hành k 
k& hçp dng. Nu kt qua xác minh cho thy tai  thai diem xác minh, thirc té nba cung 
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cp không cOn dáp üng ca ban yêu cu v näng 1irc, kinh nghim quy djnh trong Thu 
mi chào giá cinh tranh thI nhà cung cp së bj tü chi k kt hçip dng. Khi do, chU 
d.0 tu së hUy quyt djnh trüng cung cp trithc do và mi nhà cung dtp xp hang tip 
theo vao thuang thão hçip dng. 

3. Chü du tu phãi bão dam các diu kin v, vn thanh toán, mt bang thirc hin 
và các diu kin c.n thit khác d trin khai thrc hin gói mua sm theo dung tiên d. 

Mic 18. Thay di khi lu'9'ng hang hóa 
Vào thai dim k kt hcip dng, ben m?yi chào giá cO quyn tang ho.c giãm khi 

lucing hang hóa va djch viii nêu ti Chuang IV — Yêu câu dôi v9i gói mua sam vOi 
diêu kin không có bat kSi  thay di nào v dan giá hay các diu kin, diu khoàn khác 
cüa Thu mäi chào giá canh  tranh và Thu chào giá. 

Miic 19. Giãi quyt kin ngh trong chào giá 
1. Nhà cung cp có quyn kin nghj v kt qua 1a ch9n nhà cung cp và nhftng 

vn d lien quan trong qua trInh tham gia chào giá canh  tranh khi th.y quyên, lqi Ich 
cUa mlnh bj ânh hu&ng. 

2. Dja chi nhQn dan kiên nghj: 

a) Dja chi nhn dan kin nghj cüa Chü du tu: 

Cong ty c ph.n xi mng Vicem Song Thao 

Dja chi: Khu 9 xã Ninh Dan huyn Thanh Ba tinh Phii Thç 

Tel: 02103.884.927 Fax:02103.884.929; 

b) Dja chi b phn thung trxc: 

PhOng K hoach chin luqc — Cong ty c phn xi mäng Vicem Song Thao 

Lien h: Mr Qunh — CV PhOng K hoich chin lugc (SDT: 0948.083.280). 
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Chuong II. TIU CHUN 1JAN11 GIA THU CHAO GIA 

Mite 1. Kiêm tra và dánh giá tInh hçrp 1 cüa Thu chào giá. 

1.1. Kim tra Thir chào giá. 

a) Kim tra s !uqng ban ch%ip Thu chào giá; 

b) Kim tra các thành ph.n cüa Thu' chào giá theo yêu cu ti Miic 6 Chu'ong 
I — Chi dn nba cung 

c) Kim tra sr thng nht ni dung gifla bàn gc và bàn chiip d phiic vii qua 
trInh dánh giá chi tit Thu chào giá. 

1.2. Tiêu chI dánh giá tInh hçp 1 cüa Thu chào giá. 

Thu chào giá cüa nhà cung cp duqc dánh giá là hçp 1 khi dáp 1rng day dü 
các ni dung sau day: 

a) Co ban gc Thu chào giá; 

b) Co dcm chào giá duçic di din hç'p pháp cüa nhà cung cp k2 ten, dóng 
du (nu co) theo yêu cu cüa Thu m?xi chào giá cnh tranh; 

c) Thñ gian thirc hin hqp dng nêu trong dan chào giá phâi dáp üng yêu cu 
nêu trong HSMT; 

d) Giá chào ghi trong &rn cháo giá phãi ci th, c djnh btng s, bang chtt và 
phài phü hçp, logic vfd bang tng hçip giá chào, không d xut các giá chào khác 

nhau hoc có kern theo diu kin gay b.t lçii cho chü du tu, ben mi chào giá; 

d) Than gian cO hiu lirc cüa Thu chào giá dáp irng yêu cAu nêu ti Miic 8 

Chuang I — Chi dn nhà cung cp; 

e) Co bâo dam dir chào giá vOi giá trj và th?ñ htn hiu hrc dáp üng yêu cu 

theo quy djnh tti Miic 9 chi dn nhà cung cp. iMi vOi truanng hçip quy djnh bão 

dam dr thu theo hInh thüc np thu bão lânh thI thu bão lânh phâi duçic dai  din 

hçp pháp cüa t chüc tin diing hoc chi nhánh ngân hang nuâc ngoài dixqc thành 
l.p theo pháp 1utt Vit Nam k ten vói giá trj và thani htn hiu hrc, ten cüa Ben 

mani chào giá (dan vj thi hu&ng) theo quy djnh ti Miic 9 chi dn nhà cung cap; 

f) Nba cung cp bâo darn tu cách hqp 1 theo quy djnh tai  Miic 3 chi dn nhà 
cung cap. 

Nha cung cp cO Thu chào giá hçip 1 duçic xem xét, dánh giá tip. 

Mite 2. Tiêu chuân Ctánh giá v nàng 1irc vã kinh nghim 

Vic dánh giá v näng 1rc và kinh nghim duçic thrc hin theo Bang tiêu 
chun dithi day: 

tL- 
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2.1: Bang tiêu chuân dánh giá ye nãng lçrc và kinh nghim: 

Các tiêu chI nãng hrc và kinh nghim Các yêu cAu can tuãn thu 

lieu 
can 
nQp 

TT Mo tã Yêu 

Nhà 
cung 

cap dc 
1p 

Nhà cung cp lien danh 

Tong các 
thành 

viên lien 
danh 

Tu'ng 
thành 

viên lien 
danh 

Tôi thiêu 
môt thãnh 
viên lien 

danh 

2.1 Ljch Sfr 
không 
hoàn 
thành hçrp 
dng 

Tr ngày 01 tháng 01 
nAm 2018 MI thai 
dim ma thu chào 
giá, nha cung cp 
không có hçp dng 
không hoàn thành. 

Phãi 
thOa 
man 

Y-' CU 

'Y 

Không 
áp diing 

Phãi thôa 
man yêu 
cau nay 

Không áp 
diing 

Mu 
s 08 

2.2 Kêt qua 
hoat dng 
tàichInh 

Np báo cáo tài chInh 
tñnãm2018,2019và  
2020 dê cung cp 
thông tin chirng minh 
tInh hInh tài chInh 
lành manh cüa nhà 
cung cap. Giá trj tài 
san rông cüa nhá 
cung cap trong nãm 
gAn nht phái dirnng. 

Phãi 
thOa 
man 

yêU CâU 
nay 

Không 
áp dcing 

Phái thOa 
man yêu 
câu nay 

Không ãp 
diing 

Mu 
so 09 

2.3 Cam kt 
tãi chInh 

Co ban cam kt dü 
näng 1irc v tài chInh 

Phái 
thôa 
man 

yeu cau 
nay 

KhOng 
áp dimg 

Phái thOa 
man yêu 
câu nay 

KhOng áp 
diing 

Mu 
s 06 

2.4 Kinh 
nghim 
thy'c hin 
hQp dng 
cung cap 
hang hoá 
tu'ong tu 

So luçmg ti thiu 01 
hçp dông twmg tir ye 
cung ctp thit bj do 
lu'Ong có giá tn? 500 
triu dng trong vOng 
2 näm 2019, 2020 
(Ban sao cong 
chirng). 

Phãi 
thOa 
man 

yêu câu 
nay 

Phâi thóa 
man yêu 
cau nay 

Phái thOa 
man yêu 

cau 
(tuang 
duang 

vri phân 
cong vic 

dam 
nhân) 

Không áp 
diing 

Mu 
s 07 
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Mic 3. Tiêu chuãn dãnh giá ye k thuãt 

TCDG theo tiêu chI "dat", "không dat" 

TT Ten hang hOa Thông s k thut 
Hang SX/ 
Xuât xu vi luong 

Müc di clap (ing 
Chi chá 

Không dt 

Bão m(rc S lô X 

mäng 
Sitrans LR460, Khoàng cách do tir 0-60m Siemens/EU Cal i Dáp (mg yêu cAu 

Khong clap 
cmng yêu cu 

2 
Bô diu khiên can 
bang 

Dâu can Intecont Tersus 
- Display: Graphical LCD display, adjustable 
brightness. 
- Power: 24VDC+50%/-25%, max 20 VA. 
- Operating temperature: -40oC. . .+600C 
- Load cell input: Power supply: 6VAC Load cell 
impedance: R mm 8 U Cable length: max l000m. 
- Housing: Panel mount, optionation clamps for IP 
65. 
- Analog output: 2x0(4)-20mA, load max 500 U. 
- Analog input: 0(4)-20mA, input impedance 
100EJ, or 0-lOV. 

TERIUS/Schenk Bô 
. 

1 Dáp (mg yëu c&u 
Không clap 

(mng yéu câu 

Sensor giám sat tôc SITRANS WS300 - SPEED SENSOR 
7M1-171772AD100 

Siemens/EU Bô 2 Dáp (mng yêu cu 
Khong clap 

(mngyêucâu 
Bô dieu khien VÔi 
cong bao 

PCSOOM Wuxi Haver /China Câi 4 Dáp (mng yêu cu 
Không clap 

Imng yêu cu 

Bom l&y mu phân 
tIch khI 

N86KTE, 23OVAC/ 50Hz, 
65W, 0.63A, 
Pmax: 2.5bar. 

KNF/EU Cái 3 Dãp (mg yêu cAu 
Khong clap 

(mng yêu câu 

6 Binh khi mu CO 
CO: 0.3% - N2: 99.7%. Dung trong chai thép 101, 
áp suit np ISOBar, bao gôm cã vó chai và van 
giãm áp 

Messer/ 
China 

BInh 2 Dap imng yêu cu 
Không clap 
(mg yêu câu 

7 BInh khi mu CO 
CO: 3% - N2: 97% Dirng trong chai thép 101, áp 
suit nap l50Bar, bao gôm cà vô chai và van giãm 
áp 

Messer 
/ China 

BInh I Dáp (mg yêu cu 
Khong clap 

1mng yêu cu 

8 Binh kliI mu N2 
N2~99.999% - CO+0.5Mpa DLmng trong chai thép 
101, áp sut nap ISOBar, bao g6m cà vô chai và van 
giâm ap 

Messer/ 
China Binh 2 Dáp (mng yéu cu 

Không clap 
(mng yéu câu 

Bô chuyn cM flhict 
do:  TMT 182, 0-1200 do C, 24VDC, 2 day Endreress+HauserfEU Cái 2 Dáp (mng yëu cu 

Không clap 
(mngyêucâu 

10 
Bô chuyn dOl tin 
hiu nhit dO 

TMT 182, Ptl00 0-420d0 C Endreress+Hauser/EU Cái 6 Dáp (mg yêu cAu 
Khong clap 
ng yêu câu 

11 BO chi báo nhiOt dO XMTA-2202, DOng cho Pt100 150 Zhongpu/china Bô I Dâp (mg yêu cu 
Không clap 

(mng yu câu 

Ii 



TI Ten hang hOa Thông so k thut 
Hang SX/ 
Xuãt xü 

DOfl 
v! 

SO 
Itrqng 

Muc d dap 0ng 
Ghi chii 

Không dt 

12 Ruôt can nhit 0 - 1200 d C China Cái 120 Dáp üng yell cu 
Khong dáp 
àng yeu câ 

13 Can nhiêt 
Pt 100, 0-420 dQ C, d=l6mm, 

dài 900mm-i 000mm 
Asia Cal 9 Dáp irng yêu cu 

Không dap 
crng yeu câu 

14 Can nhit 
Pt100, 0-150d C, d=tir 8mm-l2mm, 

dài tr 300mm-400mni 
Asia Cal 9 Dáp tThg yéu cu 

KhOng dáp 
Crng yêu câu 

15 
Cam bin tr9ng 
Itrqng 

Kiu: Z6FD1 
Tr9ng luqng: 100kg 
Dc tinh: 2.0mV/V, DC IOV 

HBM/EU Cal 4 Dáp ang yeu cAu 
Không dap 
0ng yêu câu 

A 

Yêu can ye näng hic: 

- Nhà cung cp phãi có kinh nghim trong ltnh vrc cung cp 4t tu thit bj do Itrng (phãi cO h6 sa dInh kern chirng 
minh nãng Irc). 

- S iuung t61 thiu 02 hçrp dng thijc hin cung cp 4t tix thit bj do kr&ng (phãi cO h so dInh kern chOng minh). 

CO ho sc dinh kern 
chng minh nang 

iuc 

Không cO h 
sa dinh kern 
chfrng minh 

näng li,rc 

B 

Diêu kin nghim thu: 

- i-lang hOa mOi 100%, dung m hiu, thông s6 k thut, hang san xuAt, xut xcr và dO s krcrng yêu cu. 

- CO kern theo bàn chInh hoc bàn sao y glAy ch0ng nhn xuAt xü và ch0ng nhn cht luqng (CO ; CQ) di vài hang 
hóa nhp khAu; Giy ch0ng nhn chit krqng di vài hang hOa cO sn trong nuâc. 
- Yeu câu chy th0 các mi,ic: 1, 2, 4 tuong thIch vOi thit bj cOa Nhà may Vicem Song Thao 

CO cam kêt dáp 
trng yêu cu 

Không cam két 
theo yêu cu 

C 
Diêu kiin bão hành: 

Th?yi gian bào hành 12 thang k tr ngày nghim thu bàn giao 
CO cam kt dap 

rng yeu cu 
Không cam kt 
theo yêu cu 

Dánh 
Dáp üng 

Dat duqc Mt cà các 
•nôi dung tren 

Không däp ring 
Khong dt Mt 

k' ni dung nào 
nêu trên 

Thu chào giá dugc dánh giá là dáp üng yêu c,u v mt k5 thut khi có tt câ ni dung yêu cu c bàn du duc dánh giã là 
"dat". 

Chi chit:  

- Yêu cu Nhà cung cp ghi rô xut xir cüa danh m11c hang cung cap, không ghi xu,t xiir là Asia, EU 
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Muc 4. Xác djnh giá chào: Ap ding phtroiig pháp giá thãp nhât 

Cách xác djnh giá chào thp nht theo các bithc sau: 

Buôc 1: Xác djnh giá châo; 

Bithc 2: Süa 1i thirc hin theo quy djnh tai  ghi chij (1); 

Bithc 3: Hiu chinh sai 1ch thirc hin theo quy djnh tai  ghi chü (2); 

Bithe 4: Xác djnh giá chào sau süa 1i, hiu chinh sai 1ch trr di giá trj giãm 
giá (neu có); 

Bixâc 5: Xp hang nhà cung cp. Thu chào giá có giá chào sau sra lôi, hiu 
chinh sai loch, tnir di giá tn giãm giá (neu co) thâp nhât duqc xép hang thu nhât. 

Ghi chü: 
(1) Si:ra 16i: 
Vic si:ra li s h9c và các li khác duçc tin hành theo nguyen tc sau day: 

a) Li s h9c bao gm nhUng li do thirc hin các phép tInh cong, tth, nhân, chia 
không chInh xác khi tInh toán giá chào. Trung hqp không nhât quán gii:ta don giá và 
thành tiên thi lay dcin giá lam co sâ cho vic sua li; nêu phát hin don giá có sir sai khác 
bat thixmg do lôi h thp phân (10 lan, 100 lan, 1.000 lan) thI thành tiên là Co s& cho vic 
süa li. Triing hqp tai  ct "don giá" và ct "thành tiên" nhà cung cap không ghi giá trj 
hoc ghi là "0" thI duçic coi là nhà cung cap dã phân bô giá cüa cong vic nay vào các 
cong vic khác thuOc  gOi mua sam, nhà cung cap phãi có trách nhim thirc hin hoàn 
thành các cong vic nay theo dung yêu câu neu trong Thu mi chào giá cinh tranh và duçc 
thanh toán theo dung giá da chào. 

b) Các 16i khác: 

- T?i ct thành tin dã duçic din dÀy dU giá trj nhung không có don giá tuong 1rng 
thI don giá duc xác djnh bô sung bang cách chia thành tiên cho so lung; khi có don giá 
nhung ct thành tiên bO trông thi giá trj ct thành tiên së duçic xác djnh bô sung bang 
cách nhân so lung vi don giá; nêu mt ni dung nào do có diên don giá Va giá trj tai 
ct thành tiên nhung bO trông sO krçcng thI so luqng bó trông duçc xác djnh bô sung bang 
cách chia giá trj ti ct thành tiên cho don giá cüa ni dung do. Tru?mg hcip so krçng 
ducc xác djnh bô sung nêu trén khác vài so luqng nêu trong Thu mi chào giá canh  tranh 
giá trj sai khác do là sai loch ye phm vi cung cap và duqc hiu chinh theo quy djnh tai 
Buxâc 3; 

- Li nhÀm don vj tInh: süa 'a cho phü hçp vâi yeu cÀu neu trong Thu miii chào giá 
canh tranh; 

- Li nhÀm don vj: si:r diing du "," (du phÀy) thay cho dtu "." (du chtm) va nguçrc 
lti thI durçc sua lui cho phU hçip theo cách vit cUa Vit Nam. Khi ben mi chào giá cho 
rAng du phAy hotc dâu châm trong don giá nhà cung cap chào rO rang dã bj dt sai chô 
thI trong trung hçp nay thành tiên cüa htng miic s có nghia quyêt djnh và don giá së 
duçic sua lai; 

- Nu cO sai sOt khi cong các khoãn tin d ra thng s tin thI s sua lai tng s tin 
theo các khoàn tiên; 

- Nu cO sir khác bit giia con s và chü vit thI ly chü vit lam co' sO' phãp 1 cho 
vic sua li. Nêu chtt viêt sai thI lay con so sau khi sua lôi theo quy djnh tai Miic nay lam 
co sO' pháp l. 

(2) Hiu chinh sai 1ch: 



a) Trueing hçTp có sai 1ch ye phm vi cung cp thI giá trj phân chào thiu s duçic 
cong them vào, giá trj phân ehào thiira së dugc trü di theo mirc dan giá tuang irng trong 
Thu chào giá cüa nhà cung cap có sai 1ch; 

Trithng hçip mt hang mvc  trong Thu chão giá cüa nhã cung cp Co sai 1ch không 
có dan giá thI lay mirc dan giá cao nhât dôi vâi hang miic nay trong so các Thu chào giá 
cüa nhâ cung cap khác virçlt qua buc dánh giá ye k thut de lam ca sâ hiu chinh sai 
loch; tru?mg hçp trong Thu chào giá cüa các nhà cung cap vuçlt qua buâc dánh giá ye k 
thut không cO dan giá cüa htng mtc nay thI lay dan giá trong dir toán duçc duyt cüa 
gói mua sam lam ca si hiu chinh sai 1ch; 

Tru?mg hqp chi cO mt nhã cung cp duy nht vuçt qua buOc dánh giá ye k thut 
thI tiên hành hiu chinh sai 1ch trên ca s0 lay mirc dan giá tuang irng trong Thu chào giá 
cüa nhã cung cap nay; trithng hqp Thu chao giá cüa nhà cung cap không có dan giá tuang 
1rng thI lay rnic don giá trong d%r toán cüa gói mua sam duc duyt lam ca sâ hiu chinh 
sai léch. 

b) Trueing hçp nhà cung cp có thu giãm giá, vic si'ra 16i và hiu chinh sai 1ch 
duçrc thc hin trên ca sâ giá chao chixa trfr di giá trj giâm giá. T' l phân tram (%) cüa 
sai 1ch thieu duçxc xác djnh trên ca sO' so vài giá chào ghi trong dan chào hang. 
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Chtro'ng III. BIEU MAU 
Mãii so 01 

DON CHAO HANG' 
Ngay: fDin ngày tháng nám 1cj do'n chào hang] 

Ten gói mua sam: [Ghi ten gói mua sam] 

KInh gtri: [Din dcy di và chInh xác ten cia ben mài chào giáJ 

Sau khi nghiên ctiru Thu m?yi chào giá canh tranh và van bàn sra di Thu mi chào 
giá canh  tranh so [Ghi so cia van ban tha dot, neu cój ma chüng tôi cia nhn duçc, 
chUng tôi,  [Ghi ten nhà cung cap], cO cija chi ti fGhi dia chi cia nhà cung 
cap] cam kêt thirc hin gói rnua sam fGhi ten got mua sãmJ theo dUng yêu câu cUa 
Thu mi chào giá vài tong so tiên là fGhi giá trj bang so, bang chil và dOng tien7 2  
cUng vài biêu giá kern theo. 

Th?yi gian thrc hin hçp dng là [Ghi th&i gian d thrc hiçn xong tO't cá n5i 
dung cOng vic theo yêu cáu cia got mua sám/'3'. 

ChUng tôi cam kt: 

1. Chi tham gia trong mt Thu chào giá nay vâi tu cách là nhà cung cp. 

2. Khong dang trong qua trinh giãi th; không bj kt lun dang lam vào tmnh trng 
phá san hoc nci không có khã nang chi trã theo quy djnh cUa pháp lut. 

3. Không vi pham quy ctjnh v bão dam cnh tranh trong chào giá. 

4. Khong th%rc hin hành vi bj cm trong chào giá theo quy djnh cUa Ben mi chào 
giá khi tharn dr gói rnua sam nay. 

5. NhUng thông tin ké khai trong Thu chào giá là trung thirc. 

Nu Thu chào giá cUa chUng tôi dirge chp nhtn, chUng tôi së thirc hin bin pháp 
bão dam thirc hin hçip dông theo quy djnh cUa Thu miii chào giá cnh tranh. 

Thu chào giá nay cO hiu 1irc trong thai gian ngay 4 , k t1r ngày ht hn np 
thu chào giá (5) 

Diii din hçrp pháp cüa nhà cung cp 6  

[Ghi ten, chrcc danh, kj ten và dOng da'uJ 

Ghi chU: 
(1) Nhà cung cp liru din dÀy dii và chInh xác the thông tin ye ten cUa ben rn?ñ 

chào giá, nhà cung cap, thai gian cO hiu lirc cUa Thu chào giá, duqc dti din hçp pháp 
cUa nhà cung cp k ten, dOng dâu (nu co). 

(2) Giá chào ghi trong dcn chào hang phãi cii th& c djnh bAng s, bAng chU và phãi 
phU hçip, logic vài tong giá chào hang ghi trong biêu giá tong hçp, khong ctê xuât các giá 
chào khác nhau hoe có kern theo diêu kin gay bat lqi cho chU dau tu. 
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(3) Thai gian thirc hin hp dông nêu trong dan chào hang phãi phU hp v6i dê xuât 
ye k5 thuât và yêu cau ye tiên dO neu tai  Miic 2 Chuong IV — Yêu câu dôi vâi gOi mua 
saim 

(4) Ghi s ngày cO hiu lirc theo dung yêu cu cUa Thu m?ii chào giá canh  tranh. 

(5) Ngay ht han  np Thu chào giá theo quy djnh cüa Thu mi chào giá. 

(6) Trung hqp dai  din theo pháp 1ut cUa nhà cung cAp üy quyn cho cAp duOi k 
dan dir chào giá thI phái giri kern theo Giây üy quyên theo Mu so 02 Chuong nay; 
tnr?ng hçip tai  dieu 1 cong ty hoc tai  các tài 1iu khác lien quan có phân cong trách 
nhirn cho cap duài k dan dir chào giá thI phäi güi kern theo các van bàn nay (khong 
can 1p Giây üy quyén theo Mu so 02 Chuang nay). Trung hqp nhà cung cap ia lien 
danh thI phài do dai  din hçip phãp cUa trng thành viên lien danh k, tth trung hçp trong 
van bàn thOa thun lien danh theo Mu so 03 Chucrng nay cO quy djnh các thành vien 
trong lien danh thOa thun cho thành viên drng dâu lien danh k2 dan dir chào giá. 
Trung hçip tiling thành vién lien danh có üy quyên thI th?c hin nhu dôi vâi nhà cung 
cap dOe  lip. Neu nhà cung cap trüng cung cap, trisàc khi k kêt hçip dông, nhà cung cap 
phâi trInh Chili dâu tu bàn chiip duçc chiling thirc các van bàn nay. 
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Mâu s6 02 

GIAY UY QUYEN (') 

Horn nay, ngày thãng näm , tti  

Tôi là — [Ghi ten, so MND hoçc s h5 chiéu, chtc danh cia ngicài dgi din theo 
pháp lu2t cza nhà cung cap], là ngithi dti din theo pháp 1ut cüa — fGhi ten nhà cung 
cápj cO dja chi tti — fGhi dja chi cza nhà cung capj bang van bàn nàyüy quyên cho — 
[Ghi ten, so CMND hoc sO ho chiêu, chi'c danh cla nguài dwac zy quyên7 thirc hin các 
cOng vic sau day trong qua trInh tham gia dir chào giá gói mua sam — [Ghi ten gói mua 
sam] thucPhng an mua säm_ fGhi ten Phu'crng an mua samJ do — IGhi ten ben mài 
chào giá] to chirc: 

[- Kj dcin chào hàng, 

- Kj các van ban, tài lieu dl giao dich  vái ben m&i chào giá trong qua trInh tham 
dy' chào giá, ké cá van ban dê nghj lam r6 Tim' m&i chào giá và van ban giái trInh, lam 
rö Thic chào giá; 

- Tham gia qua trInh thu'ong tháo, hoàn thin hçtp dng; 

- K dcin kiê'n nghf trong tru'àng hqp nhà cung cap có kiln nghj, 

- KP ke't hctp dng vái chz du tw nê'u dircic 4ca chQn.] (2) 

Ngithi dixçic üy quyên nêu trên chi thirc hin các cOng vic trong phm vi üy quyn 
vài tu each là di din hçp pháp cüa fGhi ten nhà cung cOpi. [Ghi ten nhà 
cung capi chju trách nhim hoàn toàn ye nhng cOng vic do fGhi ten ngw&i ducrc 
iy quyên] thirc hin trong phm vi Uy quyên. 

Giy üy quyn cO hiu lijc k tt'r ngày dn ngày - (3)• Giy üy quyn nay 
duçxc 1p thành  bàn có giá trj pháp 1 nhix nhau, ngu?ñ üy quyên gi1t  bàn, 
ngr?Yi &rçYc üy quyên giU bàn. 

Ngirôi thrçrc üy quyn 

[Ghi ten, chi'c danh, kj ten và dóng dO'u 
(nê'u co)] 

Ghi chü: 

(1) Tnrmg hçip üy quyn thI ban gc giy üy quyn phãi duçic gui cho ben mi chào giá 
cUng vâi don chào hang. Vic üy quyên cUa ngiii dai  din theo pháp 1ut cüa nhà cung cap cho cap 
phó, cap duài, giám dôc chi nhánh, ngixi dirng dâu van phông d?i  din cUa nhà cung cap dê thay 
mat cho ngucn dai diên theo phap luât cua nha cung cap thuc hiên môt hoäc cac nôi dung Cong V1êC 
nêu trên day. Vic sü diing con dâu trong tnr&ng hçip dixçc üy quyên có the là dâu cüa nhà cung cap 
hoäc dâu cüa don vj ma Ca nhân lien quan thrçic Uy quyên. Ngiii duçc üy quyên không duçic tiêp 
tiic üy quyên cho ngui khác. 

(2) Pham vi Uy quyn bao gm mQt hoc nhiu cong vic neu trên. 

(3) Ghi ngày có hiu lrc và ngày ht hiu lrc cüa gthy üy quyn phü hçxp vâi qua trinh 
tham gia chào giá. 

Ngtrôi üy quyên 

[Ghi ten nguài dgi din theo pháp lut cia 
nhà cung cO'p, cim'c danh, k ten và dóng 

ddu] 



Mh so 03 

THOA THUIN LIEN DANH' 

 ngày thãng .  näm  

Gói thu: fghi ten gói thduJ 

Thuc dir an: [ghi ten dzr an] 

Can cir ) [Luat dá'u thu s6 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 cia Qudc ht3i]; 

Can ciir 2 fNghj djnh s 63/2014/ND-CT ngày 26/6/2014 cia C!hInh  phi v 
hw&ng dn thi hành Lu42t dá'u thá'u v la chQn nhà thá'u], 

Can cir thu mi chào giá gói mua sm fghi ten gói gói mua stm] ngày 
tháng näm [ngay du'qc ghi trên HSCG]; 

Chüng tôi, dii din cho các ben k thóa thuan lien danh, gm có: 

Ten thành viên lien danh fghi ten tIi'ng thành viên lien danh] 

Dti din là ông/bà:  

Chirc vu:  

Dja chi:  

Din thoti:  

Fax: 

E-mail:  

Tài khoãn:  

Ma s thu&  

GiAy üy quyn s ngày_tháng nãm (trithng hop dwcic zy quyn). 

Các ben (sau day gi là thành vien) thng nht k kt thóa thun lien danh vâi các 
ni dung sau: 

Diu 1. Nguyen tc chung 

1. Các thành viên tij nguyen hinh thành lien danh d tham di thâu gOi mua sam 
fghi ten gói mua sam] thuc dr an ghi ten dr ánj. 

2. Cãc thành viên thng nht ten gi cüa lien danh cho mi giao djch lien quan den 
gói mua sam nay là: fghi ten cia lien danh theo thóa thugnJ. 

3. Các thành viên cam kt không thành viên nào duçc tir tham gia dc 1p hoc 
lien danh vi thành viên khác d tham gia gói mua stm nay. Trtthng hçxp trüng cung cp, 
không thành viên nao có quyn ti'r ch6i thirc hin các trách nhim và nghia vi,i d quy 
djnh trong hçp dng. Trithng hçip thành viên cüa lien danh tir chi hoàn thành trãch 
nhirn rieng cüa mInh nhu dã thôa thun thi thành viên dO bj xr l nhu sau: 

- Bi thwô'ng thit hgi cho các ben trong lien danh; 
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- Bi thtr&ng thiêt hçii cho Chi ddu tu theo quy dinh nêu trong hQp dóng; 

- Hmnh thic xi'c lj khác fghi rö hInh thic thlj khác]. 

Diu 2. Phân cong trách nhim 

Các thành viên th6ng nhtt phân cong trách nhim d thirc hin gói mua stm 
fghi ten gói mua sam] thuc dir an fghi ten dc ánj di vâi trng thành viên nhu 

sau: 

1. Thành viên ding du lien danh: 

Các ben nht trI uy quyn cho fghi ten mt bênj lam thành viên diirng du lien 
danh, dii din cho lien danh trong nhng phAn vic sau 3 : 

[- Kj dcin chào hang; 

- I3 các van ban, tài lieu dl giao djch vái Ben m&i chào giá trong qua trInh tham 
gia chào giá, kl cá van ban d nghj lam r6 thw m&i chào giá và van ban giái trinh, lam 
rO thu chào giá hoác van ban d nghj rit thw chào giá, tha dli, thay thE tint chào giá; 

- Thwc hin báo dam dt chào giá cho cá lien danh, 

- Tham gia qua trInh thwo'ng tháo, hoàn thin hcip dng; 

- I 35 dan kiln nghj trong trwàng hp nhà cung cá'p có kiln nghj, 

- Các cong vic khác tnìt vic kfi kit hcip dIng 
khác (nlu co)]. 

2. Các thành viên trong lien danh thOa thuan  phân cong trách thim thirc hin cong 
vic theo bang du6i day 

STT Ten 
Ni dung cong vic 

dam nhn 
T' 1% so vói 

tong gia dir thau 
1 Ten thành viên dirng dâu lien danh - - % 

- - % 
2 Ten thành viên thr 2 - - __% 

- - % 

Tong Cong 
Toàn bô cong viêc cüa . 

goi mua sam 
100% 

Diu 3. Hiu hrc cüa thöa thuãn lien danh 

1. ThOa thun lien danh có hiu lirc k t1r ngày k. 
2. Thöa thun lien danh châm dirt hiu 1irc trong các tri.rông hçip sau: 
- Các ben hoàn thành tráeh nhim, nghTa vi cüa mInh và tiên hành thanh 1 hçip 

dOng; 
- Các ben cüng thôa thutn chAm dirt; 
- Nhà cung cap lien danh không trüng cung cap; 
- Hüy gOi rnua sam fghi ten gói mua samJ thuc d1r an fghi ten dt ánJ 

theo thông báo cüa Ben mcci chào giá. 
Thöa thun lien danh duçrc 1p thãnh ban, mi ben giü ban, các ban 

thOa thun cO giá trj phãp l nhu nhau. 
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DAI DIN HiP PHAP CUA THANH VIEN DUNG DAU LIEN DANH 

[ghi ten, chic danh, k) ten và dóng duJ 

DAI DIN Hç1P PHAP CUA THANH VIEN LIEN DANH 

[ghi ten ti'tng thành viên, chic danh, /cj ten và dóng dô'u] 

Ghi chU: 

(1) Can cfr quy mô, tInh cht cüa gói mua sam, ni dung thöa thun lien danh theo 
mu nay có th dizçic süa di b sung cho phü h?p.  Tnrng hçip gói mua sm chia thành 
nhiu phn dc 1p thI trong thôa thun lien danh phãi nêu rO ten, s6 hiu cüa các phân 
ma nhà cung cp lien danh tham dir gói mua sam, trong dO nêu rO trách thim chung và 
trách nhim riêng cüa t11ng thành viên lien danh di vth phn tham dir gói mua sam. 

(2) Cp nht các van ban quy pham pháp 1ut theo quy djnh hin hành. 

(3) Pham vi üy quyn bao gm mt hoc nhiu cong vic nêu trên. 

(4) Nhã cung cp phãi ghi rO ni dung cOng vic cii th và uàc tmnh giá trj tumig 1ng 
ma trng thành viên trong lien danh së thirc hin, trách nhim chung, trách nhim cüa tirng 
thành viên, k cã thành viên dimg du lien danh. 
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Mãu s 05 

BANG TONG HVP  CHAO CIA 

TT Ten vt tu Ma hiu, thông s k5 th4t Hang san xut/ 
xuâtxu 

Dvt SL 
Don giã 
(VND) 

Thành tin 
dã mua 
(VND) 

1 2 3 4 5 6 7=5*6 

Báo mirc si 
lô xi mang 

Sitrans LR460, Khoãng cách 
do tr 0-60m 

Siemens/EU Cái 

2 
Bô diu 
kh 
bang 

EMu can Intecont Tersus 
- Display: Graphical LCD 
display, adjustable 
brightness. 
- Power: 24VDC+50%/-
25%, max 20 VA. 
- Operating temperature: - 
400C.. .+60oC 
- Load cell input: Power 
supply: 6VAC Load cell 
impedance: R mm 8 [1 
Cable length: max l000m. 
- Housing: Panel mount, 
optionation clamps for IP 
65. 
- Analog output: 2x0(4)-
20mA, load max 50012. 
- Analog input: 0(4)-20mA, 
input impedance 10012, or 0-
by. 

TERIUS/ 
Schenk 

Bô 

' 

Sensor giám 
sat thc dQ 

SITRANS WS300 - SPEED 
SENSOR 
7MH71772AD100 

Siemens/EU Bô 2 

4 
Bô diu 
khin vôi 
dOng bao 

PCSOOM 
Wuxi Haver 

/China 
Cái 4 

Bom lay mau 
phân tIch khI 

N86KTE, 23OVAC/ 50Hz, 
65W, 0.63A, 
Pmax: 2.5bar. 

KNF/EU Cal 3 

6 
Binh khI mu 
CO 

CO: 0.3% - N2: 99.7%. 
Dirng trong chai thép 101, áp 
sut nap  ISOBar, bao gm cã 
vO chai và van giãm áp 

Messer/ 
China 

BInh 2 

Blnh khI mu 
CO 

CO: 3% - N2: 97% Di,rng 
trong chai thép 101, áp suât 
np ISOBar, bao gôm cà vô 
chai và van giám áp 

Messer 
/ China 

Bjnh 

8 
BInh khi mu 
N2 

N2~99.999% - CO±0.5Mpa 
Drng trong chai thép 101, áp 
sut np l50Bar, bao gm cã 
vó chai và van giãm ap 

Messer! 
China 

Binh 2 

B chuyn 
dôi nhiêt d: 

TMT 182, 0-1200 dQ C, 
24VDC, 2 day 

Endreress+Haus 
er/EU 

Cal 2 

10 
Bô chuyn 
dôi tin hiu 
nhit dO 

TMT 182, Pt100 0-420d C 
Endreress+Haus 

er/EU 
Cal 6 

II 
Bô chi bão 
niitdO 

XMTA-2202, Dung cho Zhongpu/china BO 
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TT Ten 4t tu Ma hiu, thông so k thut Hang san xut/ 
xuât 

Dvt SL 
Don giä 
(VND) 

Thành tin 
da rnua 
(VND) 

1 2 3 4 5 6 7=5*6 

12 Ruôt can 
nhiêt 0- 1200 do c China Cal 120 

13 Can nhiêt 
Pt100, 0-420 d C, 
d16mm, 
dãi 900mm-l000mm 

Asia Cal 9 

14 Can nhiét 
Pt100, 0-150d C, dtr 

8mm-l2mm, 
dài tr 300mm-400mm 

Asia Cái 9 

15 
Cam bin 
tr9ng luvng 

Kiu: Z6FDI 
lr9ng luvng: 100kg 
Dac tinh: 2.0mV/V, DC IOV 

HBMIEU Cái 4 

A Tong cong truôc thuê 

B Thu GGT 10% 

C Tng cong sau thuê 

Giá trj trên dã bao gm thu GTGT 10% và các chi phi khác có lien quan. 

Ghichü:  
- Yêu câu Nhà cung cap ghi rô xuât x1r cüa danh rnic hang cung cap, không 

ghi xuât xü là Asia, EU. 

Dui din hqp pháp cüa nhà cung cap 

[ghi ten, chic danh, kj ten và dóng dá'u] 
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Mãu so 06 

BÀN CAM KET THIXC HIW GO! MUA SAM 
Ngay: fDin ngày tháng nám 1g cam kit] 
Ten gOi mua sam: [Ghi ten gói mua sm theo Phwcrng an mua sm dwcic duytJ 
Ten Phirccng an rnua sam: [Ghi ten PAMS] 

Kmnh g1ri: [Din dcy di và chmnh xác ten cza ben m&i chào giá cgnh tranhJ 
Sau khi nghiên efru Thu myi chào giá cnh tranh, van bàn sira di Thu m1i chào 

giá canh  tranh s fGhi sá cia van ban tha do21, niu có] và các tài 1iu dInh kern Thu 
miii chào giá cnh tranh do fGhi ten ben mãi chào giáJ phát hành, chUng tôi, 

fGhi ten nhà cung cá'pJ, CO dja chi tai fGhi dja chi ca nhà cung cá'pJ cam 
kt CO dU nãng h,rc, kinh nghim d cung ep hang hóa CO xut xü rO rang, hp pháp và 
theo dung quy djnh cüa Thu m?yi ehào giá canh tranh. 
1. Diu kin nghim thu: 
- Hang hOa rnâi 100%, dung quy cách, dung thông so k thut, hang, xuât xü; Duçic dOng 
gói, bão quàn dung yêu câu k thut cüa Nhà san xuât. 
- CO kern theo bàn chInh hoc bàn sao y giây chirng nhn xuât xü và ehüng nhn chat 
krng (CO; CQ) dôi vài hang hóa nhp khau; Giây chung nhn chat luqng dôi vâi hang 
hOa có sn trong nuâc. 
- Yêu cau chty thi'r các rniic: 1, 2, 4 tucmg thIch vOi thiêt b cüa Nhà may Vicem Song 
Thao 
2. Diêu kin bào hành: Bào hành 12 tháng kê tr ngày nghirn thu bàn giao, bâo hành cho 
tat cá the 1i cUa Nhà san xuât. 
3. Thñ gian giao hang: Trong vOng 08 tuân, kê tir ngày k Hp dông kinh tê/hoc kê tr 
ngày chôt 1nh dt hang (bao gôm ca ngày nghi, lê theo qui djnh). 

4. Cam kt CO dñ ngun lirc tài chInh d th?c hin vic cung cp hang hOa cho Ben A và 
khong yêu câu ttm ung cho den khi hang hOa &rc bàn giao nghirn thu và cO dii ho s 
thanh toán duore hai Ben k. 

Chiing tôi xin ehju hoàn toàn trách nhim ye tInh chInh xác ciia thông tin nêu 
trong bàn cam kt nay. 

Di din hçrp pháp cila nhà cung cap 

[Ghi ten, chtc danh, k ten và dóng dá'uJ 
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Mãu so 07 

H(IP BONG TII(JNG TT DO NIIA CUNG CAP THTC IllN 
ngãy thang näm  

Ten nhà cung cp: fghi ten ddy dz cia nhà cung câ'pJ 
Thông tin v trng hqp dng, mi hqp dng cn bão dam các thông tin sau day: 

Ten và s hçip dng [ghi ten dy di cia hop dng, s kj hiu] 

Ngay k hçp dng [ghi ngày, tháng, nám] 

Ngãy hoàn thành [ghi ngày, thông, nam] 

[ghi tdng giá hcrp dng bcng S6 tin 
va dong tien dã ky] 

Tuang dung 
VND 

Ten dii an: [ghi ten dA di cia dt an có hop dng dang kê khaij 

Ten Chü dAu . 
[ghi ten day di cia Chi du tic trong hop dng dang 
kê khaij 

Da chi: 
Din thoai/fax: 
E-mail: 

[ghi day dz dja chi hin tgi cia Chi ddu tu/ 
[ghi s6 diçn thogi, s6fax k cá ma qu6c gia, ma 
vIing, dfa chi e-mail] 

Mo tã tInh cht ttro'ng tir di vói gói mua sim 

1. Loti hang hOa fghi thông tin phit hçrpJ 
2. V giá trj [ghi sá tin bang VNDJ 
3. V quy mô thirc hin [ghi quy mô theo hcrp dng] 
4. Các dc tInh khác [ghi các d.ic tInh khác nlu can thilti 

Nhà cung cp phãi g1ri kern theo ban sao y cong chirng các van ban, tài lieu  lien 
quan dn các hçip dng do (xac nhn cüa Chü du tix v hçp dng dã hoàn thãnh theo các 
ni dung lien quan trong bang trên, hóa dcm GTGT....). 

Ghi chü: 
(1) Nhã cung cp chi kê khai ni dung tuang tij vOi yeu câu cUa gOi mua sam. 
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Mãu so 08 

HOP BONG KHONG HOAN THANH TRONG QUA KH11' 

Ten nhã cung cp:  
Ngay:  

Ten thãnh vién cüa nhã thu lien danh (nu cO):  

Các hçip dng không hoãn thành trong qua khir theo quy djnh tai  Miic 2.1 Chirng II- Tiêu 
chun dánh giá thu chào giá 

• Không cO hçip dng nào d k nhi.rng không thc hin k tt'r 
quy djnh tti tiêu chI dánh giá 1 trong Bang tiêu chu.n 

Miic 2.1 Chucing II- Tiêu chu.n dánh giá thu chão 
hçp dng da k nhung không hoàn thành tInh tr ngày 

quy djnh tai  tiêu chi dánh giá 1 trong Bang tiêu chun 
M%lc 2.1 Chrnmg II- Tiêu chun dánh giá thu chào 

ngày 1 tháng 1 näm_ [ghi 
dánh giá v näng lirc vâ. 
giá. 

1 tháng 1 nãm [ghi 

näm] theo 
kinh nghim 
• Co 
námJ theo 
kinh nghim 

dánh giá v nãng Iirc và 
giá. 

Näm Phân vic hQp 
dông không 
hoãn thành 

Mo tã hçrp dIng Tng giá trj hçrp dng 
(giá frj hin t3i, don vj 

tin t, t giá hi doái, giá 
trl tu'o'ng throng bang 

VND) 
Mo tã hçip dng: 
Ten Chü du tu: 
Dja chi: 
Nguyen nhân không hoàn 
thành hcip dng: 

Ghi chü: 
(1) Nhà cung dip phâi kê khai chInh xác, trung thrc các hçip dng không hoàn thành 

trong qua khir; nu Ben mi chaog giá phát hin bitt cir nhà cung dip nào có hçip dng 
không hoàn thành trong qua khir ma không kê khai thI duçc coi là hành vi "gian 1.n" và 
thu chào giá cüa nhà cung dip së bj loai. 

Trung hqp nhà cung dip lien danh thI tirng thành viên cUa nhà cung dip lien danh 

phãi kê khai theo Mu nay. 
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Mãu so 09 

TINH HINH TA! CHINH CUA NHA CUNG CAP' 
Ten nhà cung cp:  

Ngày:  
Ten thành viên cüa nhà cung cAp lien danh (nu có):  

S lieu tài chInh cho 3 näm gn nhAt (2)  [VND] 

Näm 2018: Näm 2019: Näm 2020: 

Thông tin tfr Bang can di k toán 
Thông tin tir Báo cáo kt qua kinh doanh 

lông doanh thu 

Doanh thu bInh quân hang näm 
tir hot dng san xuát kinh 
doanh 3  

Lçii nhun truàc thu 

Lai nhuân sau thu 

DInh kern là bàn sao các báo cáo tài chInh (cac bang can di k toán bao gôm tat cã 
thuyt rninh cO lien quan, và các báo cáo k& qua kinh doanh) cho ba närn gn nhAt 4 , nhu 
dà nêu trên, tuân thU các diu kin sau: 
1. Phàn anh tinh hInh tài chInh cUa nba cung cAp hoc thành viên lien danh (nu là nhà 
cung cAp lien danh) ma không phãi tInh hinh tài chInh cUa mt chU th lien kt nhi.r cong 
ty mc hoc cong ty con hoc cong ty lien kt vâi nhà cung cAp hoac thành viên lien danh. 
2. Các báo cáo tài chInh duçic kirn toán theo quy djnh. 
3. Các báo cáo tài chInh phãi hoàn chinh, dy dU ni dung theo quy djnh. 
4. Các báo cáo tài chinh phãi twng Ung vOi các k' k toán d hoàn thành và dirçic kim 
toán. Kern theo là bàn chiip duqc chirng thrc rnt trong các tài Iiu sau day: 
- Biên bàn kirn tra quyt toán thu; 
- T khai tr quyt toán thu (thu giá trj gia tAng và thu thu nhp doanh nghip) có xác 
nhn cUa c quan thu v th?yi dim dA np ti khai; 
- Tài lieu chUng rninh vic nhà thAu dA kê khai quy& toán thu din tU; 
- VAn bàn xác nhn cUa ca quan quãn l thu (xác nhn s np cã nAm) v vic thirc hin 
nghia vi np thu; 
- Báo cáo kim toãn; 
- Các tài lieu khác. 

Ghi chU: 
(1) Trueing hçip nba cung cAp lien danh thi tlrng thành viên cUa nhà cung cAp lien 

danh phãi kê khai theo Mu nay. 
(2), (4) Khoáng thyi gian duçic nêu a dày cAn ging khoãng thyi gian duçic quy djnh 

tui Miic 2.1 Chrnng II— Tiëu chuAn dánh giá thu chaog giá. 
(3) D xác djnh doanh thu bInh quân hang nAm tir hot dng san xuAt kinh doanh, 

nhà cung cAp së chia thng doanh thu tfr ho?t dng san xuAt kinh doanh cUa các nArn cho 
s nArn dira tren thông tin dA duçic cung cAp. 
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Chtrng IV. YEU CAU DO! VOl GO! MUA SAM 

Thông tin trong Bang pham vi và tin d cung dtp hang hóa và yeu cAu k5 thut là 
ci sâ d nhà cung cp 1p bang chào giá theo Mu tuong üng quy djnh tai  Chtxang III — 
Biu mu. Pham vi và tin d cung cp hang hOa duçc mô tã theo Bang duâi day: 

1. Pham vi cung cp và yêu cu v k5 thuât: 
Nhà cung cp phâi cung cp hang boa theo dung ni dung nêu tai  bang sau: 

TT Ten vt tLr Ma hiu, thông s k thuât 
Hang san 

xut/ 
xut th 

Dvt SL Thô'i gian 
thu'c hiên 

1 2 3 4 5 6 

Báo m(rc si 
to xi mäng 

Sitrans LR460, Khoáng cách do tr 0-
60m 

Siemens/EU Cái 

Trong 
vOng 08 
tuAn,kê 
t1r ngày 
k' Hçp 

dng kinh 
tê/hoc k 

tr ngày 
ch& lênh 
dt hang 
(bao gm 
ca ngay 
nghi, l 
theo qui 
dinh). 

2 
Bô diu 
khin can 
bang 

Du can Intecont Tersus 
- Display: Graphical LCD display, 
adjustable brightness. 
- Power: 24VDC+50%/-25%, max 
20 VA. 
- Operating temperature: - 
40oC...+60oC 
- Load cell input: Power supply: 
6VAC Load cell impedance: R mm 8 
[2 Cable length: max l000m. 
- Housing: Panel mount, optionation 
clamps for IP 65. 
- Analog output: 2x0(4)-20mA, load 
max500E1. 
- Analog input: 0(4)-20mA, input 
impedance 100th, or 0-iOV. 

TERIUS/ 
Schenk 

Bô 

Sensor giám 
sat tc do 

SITRANS WS300 - SPEED 
SENSOR 
7MH71772AD100 

Siemens/EU Bô 2 

4 
B diu 
khin voi 
dongbao 

PCSOOM 
Wuxi Haver 

/China 
Cái 

5 
Bom lAy 
mu phân 
tIch khI 

N86KTE, 23OVAC/ 50Hz, 
65W, 0.63A, 
Pmax: 2.5bar. 

KNF/EU Cal 3 

6 
BInh khI 
mAu CO 

CO: 0.3% - N2: 99.7%. Drng trong 
chai thép 101, áp suAt nap  150Bar, 
bao gm câ vO chai và van giâm áp 

Messer/ 
China 

BInh 2 

BInhkhI 
mu CO 

CO: 3% - N2: 97% Dung trong chai 
thép 101, áp suât nap  iSOBar, bao 
gôm cã vO chai và van giãm áp 

Messer 
/ China 

Blnh I 

8 
BInh khI 
mu N2 

N2?99.999% - CO±0.5Mpa Dung 
trong chai thép 101, áp suât nap 
1 50Bar, bao gm câ vO chai và van 
giám áp 

Messer/ 
China 

BIi- h 2 

9 
B chuyn 
di nhiêt 
60: 

TMT 182, 0-1200 dO C, 24VDC, 2 
day 

Endreress+fla 
user/EU 

Cal 2 



TT Ten vt tw Ma hiu, thông s k thuât 
Hang san 

xut/ 
xut u 

Dvt SL 
Thôi gian 
thiyc hiên 

1 2 3 4 5 6 

10 
BO chuyn 
di tin hiu 
nhit d 

TMT 182, Pt100 0-420d C 
Endreress+Ha 

user/EU 
Cái 6 

Bô chi báo 
XMTA-2202, DtThg cho Pt 100 150 Zhongpu/china Bô 1 

12 
Ruôt can 
nhiêt 

0- 1200 dôC China Cái 120 

13 Can nhiêt 
Pt100, 0-420 dO C, d16mm, 

dài 900mm-1000mm 
Asia Cái 9 

Pt100, 0-150d0 C, d=tü 8mm- 
14 Can nhit 12mm, 

dài tir 300mm-400mm 
Asia Cái 9 

Kiu: Z6FD1 
15 

Cam bin 
tr9ng h.rcrng 

Tr9ng hrng: 100kg 
Dc tInh: 2.0mV/V, DC I OV 

HBMIEU Cal 4 

Yêu cu v näng liyc: 

- Nhà cung cp phâi có kinh nghim trong ITnh virc cung cp vt tts thit b do bang 

A (phâi có ho so dinh kern chCrng rninh näng lirc). 

- S krQ'ng tM thiu 02 hçp dng thirc hiên cung cp 4t tu thit bi do Iuà'ng (phái có ho 
so dInh kern chtrng minh). 

Diu kin nghim thu: 

- Hang boa mó1 100%, ding ma hiu, thông s k thut, hang san xut, xut x(r và dü s 

IuçTng yêu cAu. 

B - Co kern theo bàn chInh ho.c bàn sao y giy chtng nhn xut xr và chng nhn chit 
luqng (CU; CQ) di vói hang hóa nhp khâu; Giy chng nhn chit luqng dOi vol hang 
hóa có sAn trong nuóc. 
- Yéu cAu chay thcr các mtic: 1, 2, 4 ttrang thIch vOl thit bj cüa Nhà may Vicem Song 

Thao 

Diéu kiên bão hành: 
C 

ThOi gian bão hành 12 thang k tü ngày nghirn thu bàn giao 
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Chu'o'ng V. D'  THAO HQP BONG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bôc lap - Tir do - Hanh phñc 

DIJ THAO HOP BONG KINH TE 

S: /2021/HBKT 

V/v: Mua sam 4t tir thiêt bj do luong 

Can ci Bô luat Dan si1 ni.ràc Cong hOa xä hi chü nghia Vit Nam so 91/2015/QH 
13 ngày 24/11/20 15; Can cur B 1ut Thuang mai  nuOc  Cong  hôa xä hi chü nghia Vit 
Nam so 36/2005/QH 11 ngày 14/6/2005; 

Can ci Quyet djnh so ngày cüa Tong giám dôc Cong ty cô phân 
xi mang Vicem Song Thao ye vic phê duyt kêt qua hja ch9n Nhà cung cap phân vic: 
Mua sam vt ti.r thiêt bj do hthng; 

Can cur Biên bàn thucing thão k ngày giia Hai Ben; 

Can cur vào nhu cAu và näng 1irc cüa Hai Ben. 

Horn nay, ngày , tgi C'Ong P xi máng Vicern SOng Thao, ching tOi grn: 

I. BEN A : CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM SONG THAO 

Di din : Ong Nguyn Quang Huy Churc vii: Tng giám dc 

Dia chi : Ninh Dan, Thanh Ba, Phü ThQ 

Diénthoi :0210.3884927 Fax: 0210.3884.929 

Tàikhoãn : 118600399566 

Ngan hang : TMCP Cong thwng Vit Nam, chi nhánh Bc Phü ThQ. 

Ma so thud : 2600279082 

II. BEN B : CONG TY  

Dai din : Ong Chüc vi:  

Da chi 

Diên thoti .  Fax:  

M sé, thu 

Tài khoãn 

Ngân hang 

HAT BEN THOA THUJN K KET 

HP DONG KINH TE vOI CAC DIEU KHOAN SAU: 

Diu 1. Ni dung, giá trj Hqp dng: 

1.1. Ni dung Hçrp dông: Ben A dông " giao và Ben B dng thirc hin cung cap 
vt tu thiêt b do hring; 

1.2. Cia trj Hop dông:  



Bang chi tit danh miic, giá trj Hçp doug: 

TT Ten vt tu Ma hiu, thông s6 k5 thuãt 
Hang san 

xuât/ 
xuãt xü 

Dvt SL 
00n giá 
(VND) 

Thành tiên 
dä mua 
(VND) 

1 2 3 4 5 6 7=5*6 

Bão mirc si 
lô xi mäng 

Sitrans LR460, Khoãng cách do 
tr 0-60m 

Siemens/EU Cái 

2 
Bôdiêu 
khincân 
bang 

fMu can Intecont Tersus 
- Display: Graphical LCD 
display, adjustable brightness. 
- Power: 24VDC+50%/-25%, 
max 20 VA. 
- Operating temperature: - 
40oC. . .+60oC 
- Load cell input: Power supply: 
6VAC Load cell impedance: R 
mm 8 Cable length: max 
l000m. 
- Housing: Panel mount, 
optionation clamps for IP 65. 
- Analog output: 2x0(4)-20mA, 
load max 500E. 
- Analog input: 0(4)-20mA, 
input impedance 10011, or 0-
by. 

TERIUS/ 
Schenk 

Bô 

Sensor giám 
sat ttc dO 

SITRANS WS300 - SPEED 
SENSOR 
7M1171772AD100 

Siemens/EU Bô 2 

4 
BOdiu 
khin vOl 
dong bao 

PC500M 
Wuxi Haver 

/China 
Cái 4 

D 
Bm lv mu 
phân tIch khI 

N86KTE, 23OVAC/ 5 0Hz, 
65W, 0.63A, 
Pmax: 2.5bar. 

KNF/EU Cái 3 

6 
Binh khI mu 
CO 

CO: 0.3% - N2: 99.7%. Dirng 
trong chai thép 101, áp suât np 
ISOBar, bao gm Ca VÔ chai và 
van giãm ãp 

Messer/ 
China 

Binh 2 

Binh khI mu 
CO 

CO: 3% - N2: 97% Dirng trong 
chai thép 101, áp sut np 
150Bar, bao g6m cã vô chai và 
van giám áp 

Messer 
/ China 

BInh 

8 
BInh khI mu 
N2 

N2~99.999% - CO±0.5Mpa 
Drng trong chai thép 101, ap 
sut np ISOBar, bao gm cã vô 
chai và van giãm áp 

Messer/ 
China 

Binh 2 

B chuyn 
dôi nhit dO:  

TMT 182, 0-1200 dO C, 
24VDC, 2 day 

Endreress+H 
auser/EU 

Cái 2 

10 
B chuyn 
dôi tin hiu 
nhit dQ 

TMT 182, Pt100 0-420d0 C 
Endreress+H 

auser/EU 
Cal 6 

II 
Bô chi báo 
n1itdO 

XMTA-2202, Dung cho Pt100 
150 

Zhongpulchi 
na 

Bô 

l 
- 

RuOtcan 
nhiét 

0-1200 dOC China Cal 120 



TT Ten vat tu Ma hiu, thông s k5 thuât 
Hang san 

xut/ 
xuat xii 

Dvt SL 
DOfl giá 
(VND) 

Thành tin 
dã mua 
(VND) 

1 2 3 4 5 6 7=5*6 

13 Can nhit 
Pt100, 0-420 d C, d16mm, 

dài 900mm-I 000mm Asia Cal 9 

14 Can thit 
Pt 100, 0-150d C, d=ti.r 8mm- 
12mm, 
dài ti 300mm-400mm 

Asia Cal 9 

15 
Cam bin 
trQng krqng 

Kiu: Z6FDI 
Tr9ng krcing: 100kg 
Dc tInh: 2.0mV/V, DC IOV 

HBM/EU Cal 4 

A Tong cong trtrOc thuê 

B Thud GGT 10% 

C Tôngcngsauthuê 

Ghi chü: 
- Yêu câu Nhà cung cap ghi rO xuât xir cüa danh mic hang cung cap, không ghi 

xuât xir là Asia, EU. 

1.3. Giá trên dà bao gm: Thus GTGT 10% và các chi phi khác lien quan. Giao 
hang tai  kho Cong ty cô phân xi màng Vicem Song Thao. 

1.4. Loi Hçrp ctong: Hçip dng theo dan giá c dnh. 

Diu 2. Cht 1irçng và ctiu kin nghim thu: 

2.1. Chat lirong: 

- Hang hóa mâi 100%, dUng quy each, dUng thông s k thut, hang, xuât xir thrqc 
quy djnh tti Diêu 1; Duçc dóng gOi, bão quãn dUng yêu câu k5 thut cUa Nhà san xuât. 

- Co kern theo bàn chInh hoc bàn sao y giy chUng nhn xut xU và chi:rng nhn 
chat krqng (CO; CQ) dôi vói hang hóa nhp khâu, giây chUng nhn chat hrng dôi vâi 
hang hóa trong rnrâc. 

- Yêu cu chy thU các miic: 1, 2, 4 thong thIch vâi thit bj cUa Nhà may Vicem 
Song Thao 

2.2. Diu kiin nghim thu: 

a. Trueing hçip Ben B thirc hin dam bão yeu cu ti Khoãn 2.1 - Diu 2 cUa Hcp 
dOng, trong vông 7 ngày lam vic Hai Ben së tiên hành k Biên ban nghim thu bàn giao. 

b. Tnr?ing hp Ben B th%rc hin cong vic cho Ben A không dt yêu cu thi Ben A sê 
không nghim thu và Ben B cO trách nhim thc hin lai  cong vic dam bâo chat krçng trong 
thñ gian không qua 05 ngày lam vic. M9i chi phi phát sinh do thirc hin cong vic Ben B 
chju. 

Diu 3. Thai gian thirc hin, d!a  diem giao nhân: 

3.1. Thôi gian thurc hin: Trong vông 08 tun k tiir ngày Hai Ben k kt Hqp 
dông/hoc ké tU ngày cht lnh dt hang (bao gm Ca ngày nghi, 1 theo qui djnh). 

3.2. DIa dim giao hang: Tai  kho cUa Cong ty c phn xi mäng Vicem Song Thao, 
xa Ninh Dan, huyn Thanh Ba, tinh PhU Th9. 
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Diu 4. Phurong thtrc thanh quyt toán, thanh 1 Hop dông: 

4.1. Quyt toán Hop dông: 

Trên Co sâ biên bàn nghim thu hang hóa dirqc A-B k, Hai Ben tin hành 1p h so 
quyt toán Hcip dng. Trong vông 30 ngày, k t1r ngày Ben A nhn duqc H so quyt 
toán &rçYc A-B k, cong van d nghj thanh toán cüa Ben B, hóa don GTGT theo quy 
dnh. Ben A së thanh toán 95% giá trj quyt toán cho Ben B và giü 1i 5% giá trj quyt 
toán d bão hành hoc Ben A së thanh toán cho Ben B 100% giá trj quy& toán khi Ben B 
cAp cho Ben A giAy bão lãnh bâo hành cüa Ngân hang có giá trj bang 5% giá trj quyt 
toán và CO hiu 1rc trong vOng 12 tháng k tfr ngày nghim thu ban giao. 

4.2. Thanh ly Hç'p dông: 

Hçp dng tir dng duçcc thanh 1 sau khi Hai Ben thirc hin xong các nghia viii eüa 
mInh và không eOn vuàng mac gI. 

4.4. Hinh thuc thanh toán: Chuyn khoãn. 

4.5. Bong tiên thanh toán: VND. 

Biu 5. Trách nhiêm cüa Các Ben: 

5.1. Trách nhim cüa Ben A: 

a. Cu eánb kim tra, giám sat Ben B trong qua trInh thirc hin Hcip dng, cUng 
Ben B giãi quyêt kjp th?i các van dê phát sinh trong qua trInh thirc hin Hçcp dong. 

b. Cüng vâi Ben B nghim thu cOng vic theo quy djnh tti Diu 1 cüa Hçip dng. 

e. Thanh toán cho Ben B dung theo quy djnh ti Diëu 4 cUa Hçp dông. 

5.2. Trách nhim cüa Ben B: 

a. Thirc hin cOng vic theo quy djnh tai  Diu 1 cUa Hçrp dng. 

b. Kt hçp cüng vài can b k5 thut Ben A d dam bào thirc hin dung tin d. 

c. Cung cAp hoá don GTGT theo quy djnh cUa Bô tài chInh và các giây t?Y lien quan 
khácchoBênA. 

Biu 6. Phat vi phim Hç'p dông: 

6.1. Tru&ng hçp Ben B thire hin cAp hang ehm theo tin d earn kt se phãi chju 
phtt 2% giá trj hang hOa giao chim /01 ngày thirc hin chm và thai gian chm không 
qua 05 ngày. Nêu thai gian chm qua 05 ngày Ben A có quyên hUy Hqp dong và dong 
thi Ben B phãi chju pht 6% giá trj hang hóa giao cham. 

6.2. Trung hp Ben A chm thanh toán cho Ben B thI Ben A së phãi trã läi cüa giá 
trj chm thanh toán theo lãi suât vay ngan htn cUa Ngan hang TMCP Cong thuong Vit 
Nam - Chi nhánh Bäc Phü Tho trén so tiên ehârn thanh toán tti thyi diem chm trã. Thyi 
gian chm trã không qua 60 ngày. 

Then 7: Bão hành: 
7.1. Thii gian bào hành: 12 thang k tir ngày nghirn thu ban giao cho tAt cà eac 1i 

cüa Nhà san xuât. 

36 



7.2. Trong th?ñ gian bào hành, Ben B bang clii phi cüa minh có trách nhim khc 
phic, sfra chila cac lôi duqc phát hin là hông do cong tác sira chia trong vOng 24 gi kê 
ti'r khi nhn duçc thông báo cUa Ben A. 

7.3. Nu sau 48 gi, k t1r khi nhn duçic thông báo cüa Ben A ma Ben B không th%rc 
hin cong tác bão hành thi Ben A tr khãc phiic hoc thay mâi hang hóa. Khi do mci chi phi 
dé khäc phiic hotc thay mOi hang hOa nêu trên, Ben B có trách nhim bOi thumg cho Ben A 
bang chi phi thrc tê ti th?yi diem Ben B khäc phiic hoc thay mi hang hOa. 

7.4. Các djch vi báo hành không duçic áp ding cho cãc hông hOc do lôi thuOc v 
Ben A nhi.r: km kho, 4n hành, thao tác không dung quy each va các tru?mg hçip bat khà 
kháng hoac do li cO khác. 

Diêu 8. Bat khã kháng: 

Sr kin bt khã kháng là sir kin xãy ra mt each khãch quan không th krOng tri.rOc 
duçic và không the khäc phiic dixçc, näm ngoài tam kiém soát cüa các Ben mtc dü dã ap 
diing moi bin pháp can thiêt và khã näng cho phép, vi du nhr hOa hoan, chiên tranh, 
dinh công, no! loan, tOi pham, then tai, dich hoa, Viêc thuc hiên nhtrng nghTa vu Hp 
dông Co the thrc kéo dài bang khoãng thai gian xáy ra các hin tixqng bat khã kháng trên 
và vic kéo dài nay së không áp ding dieu khoãn phat Hçip dông do chm tiên d nhus qui 
d4nh t?i Diêu 6. 

Diu 9. Cam kt chung: 

9.1. Hai Ben cam kt thirc hin nghiêm chinh các diu khoàn dä k2 kt trong Hqp 
dng nay. Mi vi.râng mac tranh chap (néu cO) së giài quyét bang thirnng hrng. Néu 
thucing thuyêt không thành Hai Ben thông nhât dira vi vic ra Toà an Kinh tê dê giài 
quyêt. Phán quyêt cüa toà buc Hai Ben phâi chap hành, an phi do Ben có lôi chju. 

9.2. Cam kt thirc hin dÀy dii các nghia vii cUa Hcrp dng, khOng duçrc dcm phirnng 
thay dOi hay hu bO Hçrp dông. 

9.3. Hçp dng nay có hiu lrc k tir ngày k và duçic ltp 1am 06 bàn có giá trj pháp 
l nhii nhau; Ben A gift 04 bàn; Ben B gift 02 bàn de thirc hin. 

DAI DIEN BEN A DiI DIN BEN B 

Nguyn Quang Huy 
Tong giám dOc 
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