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Só:13S/QD-PVNDB Ha Nôi, ngay5tháng nám 2021 

QUYET DINH 

V/v Phê duyt H sr yen cu gói thu d1ch viii 

"Cung cp báo cáo nhu cu san phm xäng du ti thj tnrông Vit Nam 

và clr(rc phi, phi báo him thu vn tãi xäng du tuyn quc t ni dla" 

GIAM oOc 
Cm NHANH PHAN PHOI SAN PHAM LQC DAU NGHI SON 

Cn cir Quyt djnh s6 1910/QD-DKVN ngày 20/9/20 17,  cüa T6ng Giárn dc Tp 
doãn Dâu khI Vit Nam ye vic phê duyt và ban hãnh Quy chê to chrc và hot dng cüa 
Chi nhánh Phãn phôi San phâm L9c dâu Nghi Son; 

Can cr Quyt dlnh  s 934/QD-PVNDB ngày 18/06/2020 cUa Giám dôc Chi nhánh 
Phân phôi San phâm LQc dâu Nghi Son ye vic phé duyt vã ban hãnh quy trinh mua sam 
hang hóa djch viii phiic viii hot dng san xuât, kinh doanh thu?mg xuyên cüa Chi nhánh 
Phân phôi san phâm l9c dâu Nghi Son; 

Can cir Quyt dnh s 5351QFJ-DKVN ngày 28/01/2021 cüa T6ng Giám dc Tp 
doãn Dâu khi Vit Nam ye vic giao K hoch hot dng näm 2021 cho Chi nhánh Phân 
phôi san phâm Lc dâu Nghi Son — Tp doàn DAu khI Vit Nam (PVNDB); 

Can cir Quyt djnh s6 1323/QD-PVNDB ngày 14/9/2021 cüa Giám dc Chi nhánh v 
vic Uy quyên to chCrc 1ra chn don vj cung cp và k3 kêt hqp dOng djch viii "Cung cap 
báo cáo thu câu san phârn xang dâu t0i th trueing Vit Nam và cuóc phi, phi báo hiêm tàu 
v tái xàng dâu tuyen quôc tê, ni dja"; 

Can ci Phiu d xut cung cp hang hóa, djch vi,i s 1 84/PDX-KTKH ngày 
14/9/2021 cia Phông Kinh tê Kê hoch; 

Can cr Quyt djnh s 1329/QD-PVNDB ngày 16/9/2021 v vic Phê duyt Pham vi 
cOng vic và Dix toán gOi thu dch vi "Cung cp báo cáo nhu câu san phârn xang dâu ti 
thj trung Vit Nam và cuOc phi, phi báo him tàu 4n tãi xäng dâu tuyên quOc tê, ni 
dia"; 

Cäncr Quyt djnh s 1330/QD-PVNDB ngày 16/9/2021 v vic Thãnh 1p  T mua 
sam và To thâm djnh gói thâu djch vi "Cung cap báo cáo thu câu san ph.rn xâng dâu ti 
thj trrnmg Via Nam va cuóc phi, phi bão hiêm thu vn tài xäng dâu tuyên quôc tê, ni 
dia"; 

Can cir Ti trinh K hoch mua sm st 01/KHMS-TMS-(QD 1330) ngày 16/9/202 1 
và Báo cáo thâm djnh Kê hoach mua sm sO 0 1IKHMS-TFD-(QD 1330) ngày 17/9/2021; 



ran ChI Kiên 

Cn ci Quyt djnh s 1337/QD-PVNDB ngày 17/9/2021 v vic Phê duyt K 
hoch mua sam gói thâu djch vi "Cung cap báo cáo nhu câu san phAm xAng dâu ti th 
tnr1ng Vit Nam và crnic phi, phi bâo hiêm tàu 4n tái xAng dâu tuyên quôc tê, ni dja"; 

Cn cir Ta trInh H6 sci yêu cAu s 02/HSYC-TMS-(QD 1330) ngày 20/9/202 1 va Báo 
cáo thâm djnh Ho sc yêu câu so 02/HSYC-TTD-(QD 1330) ngày 23/9/2021 cüa To thâm 
dinh; 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phé duyt H sa yêu cAu gói thu djch vi "Cung cp báo cáo thu cu san 
phãm xäng dâu tai  thj truang Vit Nam và cuâc phI, phi báo hiêm tàu vn tãi xàng dâu 
tuyên quôc té, ni dja" thu ti Phu luc dInh kern. 

Diu 2: Các thãth viên T rnua sm, T thm dinh chju trách nhiém thi hành Quyt 
djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhudiu2; 
- Luu VT, KTKH. 



PVNDB 

HOSOYEUCAU 

(Ban hành kern theo Quye't djnh:l37/QD-PVNDB ngay7'/g/2O21) 

GOI D!CH  VU: 
" , , A . Cung cap bao cao nhu cau san pham xang dau ti th1 trtro'ng Viet Nam 

, , ., -. .,. A ,, va ctro'c phi, phi bao hiem tau vn tai xang dau tuyen quoc te, nçi da 

BEN TO CHI1JC MUA SAM 

CHI NIIANH PHAN PHOI SAN PHAM LQC DAU NGHI SO'N 

TAP DOAN DAU Kill VIT NAM 



MVC LUC 

PHAN THUNHAT: 

PHAN THI5' HA!: 

PHAN THI5' BA: 

PHAN THU TU:  

HUNG DAN THU TUC  THAM GIA 

PH3M VI CUNG cAp 
CAC BIEU MAu vA IIif1NG DAN 

1 THAO HQP BONG 
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TIIJ' NGtI' VIET TAT 

HSYC H sy yêu cau 

HSTD sa tham dir 

DVTV Dich vu tir vn 

DXKT D xut v k thut 

DXTM D xut v thircmg mi 

TCDG lieu chun dánh giá HSTD 

DKC Diu kin chung cüa hcrp dng 

DKCT Diu kin cr th cüa hqp dng 

VND Dng Vit Nam 



PHAN THU' NHAT: HING DAN THU TUC  THAM GIA 

Mijc 1. Thông tin chung 

— Don vj mua sm: Chi nhánh Phân phi san phm LQc du Nghi Son — Tp doàn Du khI Vit 
Nam; 

— Phm vi cong vic và yêu cu v& hang hóaldjch vii: nêu ti Ph.n II cUa HSYC; 

— Ngun vn: Ngun chi phi san xut kinh doanh cüa Chi nhánh näm 2021; 

— HInh thüc hçp dng: Hçip dng trQn gói; 

— Thi gian thc hin hçp dng: 04 tun k tr ngày k Hçrp dng. 

Mc 2.Ni dung HSTD 

NM cung cp chu.n bj HSTD vó'i cdc ni dung v näng Iirc kinh nghim, d xut k thuât và d 
xut thuong mi phü hvp  vài phm vi cOng vic, cii th nhu sau: 

2.1 Tài !iu chfrng mink hr cdck Izp 1 cüa n/ia cung cap: 

— Bàn sao Giy chüng nh däng k kinh doanh; hoc Quyt djnh thành lap; 

— ThOa thuân lien danh (nu co). 

2.2 Tài 1iu Jui so' dxut k9 tIzult: bao gni các tài liçu: 

— Báo cáo tài chInh cüa 03 (ba) 11am tài chinh g.n nht; 

— Thu däng k tham dir — Theo Mu so i 

— ThOa thuân lien danh — Theo Mu s 2 

— Näng 1c và kinh nghim cüa nhà cung cp — Theo Mu s 3 

— D xut k5 thu.t — Theo Mu s 4 

2.3 Tài 1iu ha so' d xuft thu'o'ng mgi 

— Thu d& xutt thuong mi — Theo Mu s 5 

— D xut chi tit v kinh phi — Theo Mu s 6 

Misc 3. Tw cách hçp 1 cüa nhà cung cp 

Nhà cung cp có tu each hcTp 1 khi dáp üng dü các diu kin sau day: 

i. Co dãng k thành lap, hot dng do co quan có th.m quyn cUa nuâc ma nhà cung cp dang 

hot dng cap; 

2. Hach toán tài chInh dôc lap; 

3. Không clang trong qua trinh giâi th; khOng bj kt Iun clang lam vào tInh trang  phá san hoc 

nq khOng có khã näng chi trã theo quy djnh cüa pháp 1ut; không clang trong thñ gian bj c&n 

tham dr tMu; 

4. Các nhà cung ctp có ten trong danh sách ngn không ducc lien danh vi nhau d tham dir; 

5. Nhà cung cAp phái dc 1p v pháp 1 và dOc 1p v tài chInh vi PVNDB và các nhà cung 
cap khác nhu sau: 

— KhOng cüng thuOc mt co quan hoc t chüc trrc tip quãn 1 d6i vi don vj sir nghip; 



— Không có c ph.n hoc vn gop cüa nhau; không cüng có c ph.n hoc vn gop trén 
20% cüa mt th chirc, cá nhâri khác vói tüng ben. 

Mijc 4. Chi phi tham di 

Nhà cung cp chju mi chi phi lien quan dn qua trInh tham gia gói djch vii, ké tr khi nhn 

HSYC tr Ben m?ii tham gia cho den khi k hçip dng. 

Muc 5. Lam rô HSYC 

Tni?mg hçip nhà cung cp muen duçic lam rO v& ni dung HSYC thi phãi gui van bàn dê nghj 

dan dja chi Ben t chüc mua sm da xem xét, xü l' (nha cung cp Co th thông báo truâc cho 

Ben t chrc mua sm qua fax, e-mail...) trirâc thai hn np HSTD 02 ngày. 

Ben t6 chirc mua s&m se có van bàn trá lài v ni dung lam rô den tht ca nha cung cp dA nhn 

HSTD ffi Ben t chirc mua sam, hoc có the t chic cuc hçp da trao dei ye nhttng ni dung 

trong HSYC ma các nhà cung cp tlthy chira rö. 

Mijc 6. Sfra di HSYC 

Truang hcp Ben th chirc mua sm süa dei HSYC, vic si:ra dei sê ducc thi,rc hin truóc thai h?n 

np HSTD và phát hành van bàn sira di HSYC tii tht cá nhà cung cp dA nhn HSYC. 

VOi nhttng tnrang hçp süa di trçng yau ành hisâng den yêu cu k thut và thircmg mai,  Ben to 
chüc mua sm se gia han  thai  han  np HSTD. 

Muc 7. Ngôn ngir sü' dmg 

HSTD ding nhix tet cà van bàn, tài lieu trao dai giüa Ben t chüc mua sm và nhà cung cap phãi 
dime viat bng tiang Vit, trir trurng hcip nhà cung cp có tInh cht quc t së dircyc sir ding 
bng tiang Anh. 

Miic 8. Thôi gian có hiu 1rc cüa HSTD 

HSTD cüa nhà cung cep phài cO hiu 1rc ti thiau là 30 ngày và ducic tInh ke tr ngày den h?n 
nôp HSTD. 

Ben t chüc mua sm có the d& ngh các nba cung cp gia hn hiu lirc cüa HSTD (gia hn hiu 

lrc cüa cà DXKT và DXTM). Neu nhà cung cp không chAp nhn vic gia hn thi HSTD cüa 
nhà cung cAp không ducxc xem xét tiap. Nhà cung cAp chAp nh.n de ngh gia han  không dirc 
phép thay dei bAt k' ni dung nào cüa HSTD. 

Misc 9. Quy cách cüa HSTD và chfr k trong HSTD 

1. Nhà cung cAp phãi chuAn bj 01 (met)  bàn gec và 03 (ba) bàn chiip HSTD ghi rO "bàn gc" Va 
"bàn chip" tlxcmg ung. 

2. Nba cung cAp phãi chju trách nhim ye tInh chInh xác và phü hçip giita bàn sao và bàn gOc. 
Trixàng hçip có sir sai khác giüa bàn gc và bàn sao thi can cü vào bàn gc de dánh giá. 

3. HSTD phái dixçic dánh may, in b.ng mrc không thy duçic. 

4. Nhting chtt di.rcic ghi them, ghi chèn vao gitta cac dOng, nhung chi bj thy xóa hoc viat dè len 
së chi ducic coi là hçp i nu cO chtt k a ben cnh hoc tai  trang dO cüa ngixôi k thu dang k 

tham dir. 

Miic 10. Niêm phong va cách ghi trên tñi dipig HSTD 



1. Bàn gc và các bàn chip cüa HSTD phài dirçic dirng trong tüi có niêm phong và ghi rO ten ho 

so phIa ben ngoài tiui. E xut k5 thut va d& xut thirong mai  dirge d riêng trong 02 tüi ho so 

riêng bit. Vic ma và dánh giá H so tham dr cüa nhà cung cp dirge thrc hin 02 l.n theo thu 

tr Dánh giá d& xut k thut trithc va chi mr va dánh giá D xut thucrng mai  cüa nhà cung cap 
dáp üng yêu cu v k5' thut. 

2. Nhà cung cp phài chu trách nhim v h.0 qua hoc sr bitt igi nu khOng tuàn theo quy djnh 

trong HSYC. Ben t chüc mua sm së không chiu trách nhim v tInh báo mt thông tin cüa 

HSTD nu nhà cung cp không thc hin dng chi d.n.. 

Mic 11. Thoi hn và dja dim np ho so 

1. Thai hn ntp HSTD là: truâc 9h ngày 11/10/2021 

2. Dja chi nhn HSTD va cac vAn bàn lien quan trong qua trInh tham dr Gói djch vu: 

Dja chi: Chi nhán.h Phân phi san ph.m Lc du Nghi San — Tp doàn Dâu khi Vit Nam 

TAng 3, s 18, phé LAng H, Phirng Thành Công, Qun Ba Dinh, Thành ph Ha Ni. 

Tel: (024) 38252526 Fax: (024) 3772 5866 

Ngu&i nhn: Nguyn Thj Thüy — ThAnh viên T mua sam. 

Tel: 0974 912 982 

3. Nhà cung c.p np trirc tip hoc gui HSTD dn dja chi cüa Ben t chirc mua srn nhtmg phài 
dam báo Ben t chirc mua srn nhAn duçrc trtrOc thai han  np HSTD, HSTD dirge gui dn Ben 
t chüc mua sm sau thai han  np HSTD së khOng dixgc ma, không hqp 1, b loai và dtrgc trã 
'ai cho nhà cung cp theo nguyen trng. 

4. Ben t chirc mua s&m có th gia hn thai han  np HSTD trong tnthng hgp cn tAng them s 
1irgng HSTD hoc khi sira di HSYC khi Ben t chüc mua s&n xét thy cAn thi&. 

5. Khi gia han  thai  h?n  np HSTD, Ben t chirc mua sm s thông báo b.ng van bàn cho các 
nhà cung cp dA nhin HSYC. Nba cung c&p dA np HSTD có th nhn lai  d sua di, b sung 
HSTD càa minh. 

Mc 12. Sfra di, thay th hoc rut HSTD 

Sau khi np, nhà cung cp có th rut, thay th hoc sira di HSTD b&ng each gui vAn bàn thông 
báo có chü k cüa ngl.räi dai  din hgp pháp cüa nhà cung cap, kern theo ni dung thay th hoc 
sra di HSTD trithc thri han nôp HSTD. 

Mic 13. Mor HSTD 

1. Thai gian và dja dim ma HSTD: 

Vic ma HSTD dirge tin hành cOng khai theo thôi gian truóc sij ching kin cüa dai  din các 
nhà cung c.p tham dr 1 ma HSTD, khOng ph thuc vào sr có mt hay v.ng mt cüa các nhà 

cung cap. 

2. Biên bàn ma HSTD phãi dirge k xác nhn boi dai  din các ben tham dtr va dugc gui cho các 
nhà cung cp tham d%r (có th gui qua fax, bàn scan dInh kern email...). 
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3. Di din cüa Ben t chirc mua sm k xác nhn vào bàn gc dan tham dir, giAy üy quyn cüa 

ngithi dai  din theo pháp lust  cüa nhà cung cp (nu có); thôa thun lien danh (nu co); các nôi 

dung quan trpng cüa tüng HSTD. 

Mc 14. Lam rô HSTD 

1. NM cung cp có trách thim lam rö HSTD theo yêu cu và thii h?n  cüa Ben t chixc mua 

sm. Tt ca yeu cu lam rO cüa Ben t chirc mua sm và phán hi cUa nhà cung cp phãi dtrçic 

thirc hin bang van bàn, qua fax hoc qua email. 

2. Nhà cung cp dirac b sung tài 1iu d ching minh tu each hçip 1, näng 1irc và kinh nghim 

bang mt trong nhüng each sau: giri trirc tip, theo di.thng bun din, fax hoc e-mail. 

Muc 15. Kiêm tra và dánh giá tInh h9'p lé cüa HSTD 

1. Kim tra tfnh hçp l cUa HSTD: kim tra s luçing, sr thng nhât cüa bàn gôc. bàn chp và 

thành phan cüa HSTD theo quy dnh tai  Mic 2. 

2. Dánh giã tInh hp l cüa HSTD: 

HSTD cüa nhà cung cp duçc dánh giá là hçp l khi dáp rng dy dü các ni dung sau dày: 

a) Co bàn gc HSTD; 

b) Co dan tham dlr  duc di din hcip pháp cüa nhà eung cp k ten và CO dy dü ni dung dáp 

i'mg yeu cau theo Mu dan tham dr quy dnh trong HSTD; 

c) Nhà cung cp báo dam tii each hqp l theo quy djnh tai  Mic 3. 

1. Tiêu chuân dánh giá v k thut 

Vic dánh giá v& k thut dôi vói tirng HSTD ducic thrc hin theo phirang pháp ch.m dim theo 

thang dim 100, bao gm các ni dung sau dày: 

STT Ni dung dánh giá 
Diem 
t6i da 

Diem 
chi tiêt 

Diem 
ti thiu 

Nãng hc và kinh nghim cong ty 40 24 

1.1 
S nãm kinh nghim trong lTnh vrc vn tài và kinh doanh xäng dAu trong 
nuóc 

15 
Theo 

mirc do 
- Trên10nm 15 
- Tr5dn10näm 10 

- Duâi5näm 
Theo 
t1 

1.2 S nam kinh nghim trong lTnh virc vn tài và kinh doanh xäng dâu quôc tê 15 
Theo 

mi.rc do 
- Trênl0näm 15 
- Tir5dn10nam 10 

- DuOi 5 nàm 
Theo 
t ,  1 

1.3 Quy mô vn diu 1 và lçri thuri 10 
Quy mô vn diu l trên 50 tSr dng và CO lcii nhu.n trong 5 nàm lien tip 10 

Nhà cung c.p có HSTD hçip l së duçic dánh giá ehi tit v k thut và tài ehInh. Nhà cung dtp 

cO HSTD không hçip l sê bj loai,  không ducc dánh giá tip. 

Mijc 16. Dánh giá chi tit HSTD 

E 

Al 



Quy mô v6n diu 1 trên 50 t' ctng và có lçri nhun trong It hon 5 näm lien 
tiêp 
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Quy mô v6n diêu 1 dixOi 50 t' dông và có 1çi nhu.n trong 5 näm lien tiêp 5 
QUy mô von diêu l di.rói 50 t' dông và có 1i nhu.n trong It hn 5 näm lien 
tiep 

0 

2 GLAd PHAP VA PHIIONG PilAF LUj.N 30 18 

2.1 Am hieu ye muc tieu va pham vi cong viec cua HSMT 5 
Theo 

mucdo 
- Am hiu rO rang v miic tiêu, phm vi cong vic cüa HSMT 5 
- Am hiu chua dy dü v miic  tiêu, phm vi cong vic cüa HSMT 3 
- Không am hiu v mic tiêu, phm vi cOng vic cUa HSMT 0 

2.2 Cách tip cn các ni dung cong vic và phucmg pháp 1un 15 
- D xut v k5 thut bao gm tAt cá hng mic cong vic quy djnh trong 

diêu khoán tham chiêu. Cãc hang mic cong vic ducic phãn chia thành 
nhUng nhim vii cii the mt cách hoàn chinh và logic; dông thai có 
phãn cOng cho tlrng chuyên gia ti.r van dê xuât cho djch vii. 

5 

- Phrnimg pháp 1un phü hcrp vài thim vi. 5 
- Dà xuAt trinh bay rO rang lam th nào thijc hin té1t cong vic (dãc bit 

là nhfing cong vic mang tInh dc thu cüa djch vi). 
2.3 Ká hoach trin khai chi tit 10 

- K hoch cong vic bao gm tAt cã thim vii d thirc hin djch vii. 
Môi mt nhim vii cii  the phài dixcc phãn tIch, mO tà mt each hoàn 
chinh, phü hçp và rô rang. 

5 

- K hoch trin khai ph'ii hçip vOi phucing pháp lun và tin d dir  kik. 3 
- Các bang biu mô tá ká hoch thirc hin cong vic và tin d np báo 

cáo. 
2 

3 CHUYEN GIA 

3.1 
Chuyên gia cao cap: N1u có nhiu hc,n I chuyên gia cao câ'p thIa'im 
cüa môi hang muc trongphán nay së duçrc tinh trung binh cza diem ,nôi 
hang myc cia chuyên gia. 

15 

3.1.1 BngcAp 5 

- Trên Dai hoc 5 
- Dihpc 3 
- Duói Di h9c 0 

3.1.2 So nam krnh nghiem trong hnh vu van tai xang dau 10 
Theo 

mucdo 
- Trênl0nàm 10 
- Tr5dên10näm 7 

- Durn5nam 
Theo 
ty l 

3.2 
Chuyên gia: N1u có nhiu hon 1 chuyên giathI diem cüa niôi hang muc 
trongphán nay së du'çjc tInh trung bInh cza diem niói h3ng muc cra chuyên 
gia. 

10 

3.1.1 BngcAp 3 

- Di hoc!trên Di hc 3 
- DuàiDaihoc 0 

3.1.2 So nam krnh nghiem trong lrnh vu van tal xang dau 7 Theo 
mucdo 

- Trên5näm 7 
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- Tr3dn5näm 5 

- Duai3nam 
Theo 
ty lç 

3.3 Phân cong cong vic cho mi thành viên 5 
a) Phân cong cong vic hçp l 5 
b) Co phn cOng cOng vic nhizng chtra hoàn toàn hçip 1 3 
c) Phãn cong cong vic không hcp 1 0 

Tong 

2. Dánh giá v tài chInh 

Sü ding thang dim 100 thng nht v&i thang dim v k5 thut. Diem giá diicic xác djnh nhix 

sau: 

Gthp nht x 100 
Diem giá4ang  xt — 

Gdang xet 

Trong do: 

+ Dim giá,g  xet: Dim giá cüa h so' d xuAt v tài chInh dang xét; 

+ GthAp nht: Giá dr thu sau sira li, hiu chinh sai 1ch, trü di giã tr giãm giá (nu co) thp nht 

trong s cac nhà thu di.rcic dánh giá chi tit v tài chinh; 

+ Gdang  xet: Giá dr thu sau sira li, hiu chinh sai 1ch, ti-u di giá tr giârn giá (nu có) cüa h so' 

d xut v tài chinh dang xét. 

3. Tiu chun dánh giá tng hçrp: 

Tiêu chu.n dánh giá tng hcTp dxçic xây dirng trên ca sà tiêu chu.n dánh giá v mt k5 thu.t và 

v mat tài chInh, trong do t' trong dim v mt k thu,t không do'qc quy djnh thp han 70% 

tng s dim va t' trQng dim v mt tài chInh không dxçic quy dnh cao han 30% tng s dim. 

Dim tng hçip ducc xác djnh theo cOng thuc sau day: 

Dim tng hclpdang  et = 70% x Dim k5 thULtdang  xt + 30% x Dim giá g  xët 

Trong do: 

+ Dim k5 thu.tdang  xet: Là s dim dixcic xác djnh ti buâc dánh giá v& k5 thu.t; 

+ Dim giá,g  xt: Là s dim diiçic xác dnh ti buOc dánh giá v giá. 

Myc 17. Sfra Ii 

1. Süa 1i là vic sira nhng sai sot trong HSTD bao gm li s hQc và các 1i khác dizçic tin 

hânh theo nguyen ttc sau day: 

a) Li s hçc bao gm nhung 1i do thrc hin các phép tInh cong, trir, nhãn, chia khOng chinh 

xac khi tInh toán giá d xut. Tnrông hcp khOng nMt quán giiia dcm giá và thành tin thi 1y dan 
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giá lam co sà cho vic süa li; nu phát hin don giá cO sr sai khác bt thumg do li h thp 

phán (10 ln, 100 lan, 1.000 l.n) thj thành tin là co s cho vic sta li. 

b) Các li khác: 

- Ti ct thành tin dA duçirc din dy dü giá trj nhisng không có don giá tuang üng thI don giá 

dric xác dnh b sung b&ng cách chia thành tin cho s hxçing; khi có don giá nhimg ct thành 

tin bô trng thI giá trj ct thành tin së dtrçic xác djnh b sung bang cách nhân s hrçmg vâi don 

giá; nu mt ni dung nào do có din don giá va giá trt ti ct thành tin nhung bô trng s6 lucmg 

thi s lucmg bO trng duçic xác djnh b sung bang each chia giá tr ti ct thành tin cho don giá 

cüa ni dung do. Tnthng hqp s hrcmg duqc xác djnh b sung nêu trên khác vói so ltrçmg nêu 

trong HSYC thi giá trj sai khac dO là sai loch  ye phm vi cung cap và duc hiu chinh theo quy 

dnh ti Mic 18 Ph.n nay; 

- Li nhm don vj tInh: si:ra l?i  cho phü hcip vâi yêu cau cUa HSYC; 

- TruOng hçrp có khác bit giüa nMng n,i dung thuc d xu&t v k5 thu.t và ni dung thuc dé 

xut v& tài chinh thI nii dung thuc d xut v k thut se là co sâ cho vic sira li; 

- Trueing hçip có khác bit giüa con s va chü vit thi ly chü vit lam co sâ pháp l' cho vic 

sira li. Nu chü vit sai thi ly con s sau khi sra li theo quy djnh ti Mic nay lam co s& pháp 

l; 

- Trrnmg hçip không nht quán gia bang tng hçp chi phi và bang thu lao cho chuyên gia, chi 

phi khác cho chuyên gia thi ly bang thu lao cho Chuyên gia sau khi ducic süa li theo bang phân 

tich chi phi thu lao cho chuyên gia (nu Ca), Chi phi khác cho chuyên gia lam co s pháp 1y cho 

ViC süa lôi; 

- Trithng hçip có khãC bit giüa giá ghi trong Thu d& xut giá (không k giám giá) và giá trong 

bang tng hçip chi phI thI can cr vào giá ghi trong bang thng hqp Chi phi sau khi bang nay ducC 

sira li theo quy dnh ti Miic nay. 

2. Sau khi sira li theo quy djnh t?i  Khoàn 1 Miic  nay, Ben t chüC mua sm thông báo b.ng van 

bàn cho nhà cung Cap bit ye vic süa li di vOi HSTD cüa nhà cung Cap. Trong vóng 02 ngày 

l vic, k tir ngày nhn dUVC  thông báo cüa Ben t chüC mua sam, nhà cung cp phái có van 

bàn thông Mo cho Ben t chüc mua sm v& vic ch.p thu.n kt qua süa 16i. Tru&ng hp nha 

cung cap không chap thu.n kt qua sa li thI HSTD cüa nhà cung cp do sê b 1oi. 

Myc 18. Hiêu chinh sal 1ch 

1. Triring hcip HSTD chào thiu hoc thIra ni dung so vói yêu Call cüa HSYC thi phái tin hành 

hiu chinh sai loch. Vic hiu chinh sai lch duqc thirc hin trên nguyen tC bão dam Cong bng, 

minh baCh  và hiu qua kinh t. 
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2. Sau khi hiu chinh sai Ich, Ben t chüc mua sm thông báo b.ng vthi bàn cho nhà cung cp 

bit v vic hiu chinh sai 1ch di vói HSTD cüa nba cung cap. Trong vông 03 ngày lam vic, 

k tü ngày nhiin dircic thông báo cUa Ben t chrc mua sam, nhà cung cp phái có van bàn thông 

báo kin cüa minh cho Ben t chirc mua sm v kt qua hiu chinh sai 1ch. Trueing hqp nhà 

cung cp không chip thun kt qua hiu chinh sai Ich thi phài nêu rô I do d Ben th chüc mua 

sm xem xét, quyt dnh. 

Myc 19. Bão mt và vic tip xüc vói Ben to chfrc mua sm 

1. Thông tin lien quan dn vic dánh giá HSTD và d ng nhà cung cp ducc 1%ra ch9n phái 

duçrc giU bI mt và không di.rcic phép tit 1 cho .các nba cung cp hay bt k' nguài nào không 

lien quan dn qua trInh lra chçn nhâ cung cp cho tói khi cong khai kt qua 1a chn nhà cung 

cp. Trong mi trithng hçip không dixcyc tit lô thông tin trong HSTD cüa nhà cung cp nay cho 

nhà cung cp khác, trr thông tin duçic cong khai khi ma HSTD. 

2. Trfr trumg hcip ma HSTD, lam rO HSTD và dam phán hçip dng, không nba cung cp nào 

duc phép tip xiic vai Ben t chjrc mua s.m v các vn d lien quan dn HSTD cüa minh cüng 

nhtx lien quan dn gói djch vi trong sut thi gian k tü sau thO'i han  np HSTD dn khi thông 

báo kt qua 1ira chn nba cung cap. 

Myc 20. Dam phán hçp dông 

1. Vic dam phán hçip dng phài dra trên ci sâ sau day: 

a) Báo cáo dánh giá HSTD; 

b) HSTD và các tài 1iu lam rO HSTD (nu có) cüa nhã cung cp; 

c)HSYC. 

2. Thii gian tin hành dam phán së theo thông báo cüa Ben th ch(ic mua s.m tâi nhà cung c.p, 

không muon  han 03 ngày k tü ngày cO kt qua lra chn. 

3. Nguyen t.c thtrang thào hcip dng: 

a) Không tin hành thuang thào d6i vài các ni dung ma nhà cung cp dã dà xut theo dung yéu 

cu cüa HSYC; 

b) Trong qua trinh thirong thào, nhà cung cp không ducic thay di các d xut k5 thut trong 

HSTD, trr trithng hcp do thôi gian dánh giá HSTD kéo dài han so vói quy dlnh  hoc vi l do 

bt khã kháng. Trong tnxang hçp nay, nhà cung cp phai dua ra dà xut k5 thut thong duang 

hoac cao hon vOi d xu&t trong HSTD và nba cung ctp khOng ducic thay di giá d xut. 

4. TruOng hçTp nba cung cp không ctn dam phán theo thri gian quy djnh hoc dam phán nhimg 

không thành công; Ben t chiic mua sm báo cáo chü du tix xem xét, quyt djnh mi nhà cung 
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cp xp hang tip theo vào dam phán; tnImg hçip vic dam phán vói các nhà cung cap xêp hng 

tip theo không thành cong thi Ben t chrc mua sm có quyn hüy kt qua. 

Mc 21. Diêu kiin thrçrc xem xét k hQ'p dông 

Nhà cung cp ducc xem xét k hcp dng sau khi hoàn tht dam phán hçp dng không vizçTt dr 

toán gói djch vi. 

Myc 22. Hüy gói dch vy 

Ben th chrc mua sm di.rcc quyn hüy gói dch vi khi có mt trong các trueing hçip sau: 

— Tt cà HSTD không dáp rng ducic các yêu cAu cUa HSYC 

— Thay di mic tiêu, phm vi dAu tix dà ghi trong HSYC 

— Co b.ng chüng v vic dua, nh.n, môi giói hi lô, thông thu, gian ltn, lcii ding chüc vu, 

quy&n hn d can thip trái pháp lut vao hoat  dng du thu dn dn lam sai lch kt qua 

Khi hüy, Ben t chüc mua sm không phái chju bt kr trách nhim nào và các nhà cung cp 

không có quyn yêu di vói bt k' chi phi, nghia vii nào phát sinh cho nba cung cp lien quan 

dn qua trinh tham gia gói djch vi. 

Myc 23. Thông báo kt qua liya chQn nhà cung cp 

Sau khi Co quyt c1nh phê duyt k& qua lra chn nhà cung cp, Ben t chüc mua sm thông bão 

kt qua 1ira chn nhà cung cp tth các nhà cung cp tham dr bang van bàn, fax hoc email. 

Myc 24. Xw 1 kin nghj 

Nhà cung cp cO HSTD tham dr cO quyn kin nghj v kt qua 1ra chn nhà cung cap và nhüng 

vn dà lien quan trong qua trinh 1ira chQn nha cung cp khi th&y quyn, lçii Ich hçip pháp cüa 

minh b ân.h hu&ng. Don kin nghj phái duçic gui dn Ben t chi:rc mua s.m trong vOng 5 ngày, 

k tü ngày có thông báo kt qua lra chQn nhá cung cp. Ben t chirc mua sm së cO kin giâi 

quyt kin ngh gri dn nhà cung cp trong vOng 10 ngày lam vic, k tr ngày nhn duçic van 

bàn kin nghj cüa nhà cung cap. 
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PHAN THI5' HAl: PHiM VI CUNG CAP 

I. Mo tã chi tit phm vi cong vic: 
1. Cung c4p báo cáo kê't qua kháo sat, thu t1ip, p/ian tIch s lieu khó'i luang tiêu thy vimg 

miên. 

Dr báo s 1iu tng nhu cu tiêu thii xang du thj tr1rng Vit Nam (phân b theo 

khu vixc Min Bc/ Min Trung! Mi&n Nam) theo tmg chUng 1oi san phm (bao 

gm san ph.m Jet Al) trong nàm 2021 và dr kin näm 2022. 

2. Cung c4p báo cáo ket qua kháo sat, thu tháp s lieu cithc phi vqn tái vàphI báo hkm: 

Tng hop thông tin v tt cá các th tàu tuyn tir Singapore ye các câng Mien 

BctMin TrungIMin Nam Vit Nam và tuyn ni dja Nghi San - v các cãng 

Min Bc/Min Trung/Min Nam, Vit Nam: 

(i) Thông kê các c tàu, t' trçng các c& tàu tuyn quc t tü Singapore v& các cãng 

Min Bc/Min Trung/Min Nam Vit Nam. 

(ii) Thng kê các c tàu, t' trQng các cc tàu tuy& ni dja Nghi Son - v các câng 

Min Bc/Min Trung/Min Nam, Vit Nam. 

CuOc phi vn tãi theo tmg c tàu trên th trithng; 

(i) Tng hop, dli  báo s 1iu cxOc phi vn chuyn dr kin nãm 2021 và näm 2022 

dôi vâi các tàu vn chuyn xang dAu theo d&y dü CO tàu quc t tü Singapore v& 

các câng Mien Bc/Min Trung/Min Nam, Vit Nam. 

(ii) Tng hop, clii báo s 1iu, cung cp cuc phi vii chuyn dli  kin näm 2022 di 

vài các tãu vn chuyn xäng du theo d.y dü CO tàu ni dja tü NMLD Nghi Son 

v các cãng Min Bc/Min Trung/Mi&n Nam, Vit Nam. 

Các sS 1iu cuâc phi s diiçic quy ra dan vj tinh ci th theo USD!thüng. 

Phi báo him theo các tuyn trên thj trumg; 

(i) Tng hop, dli  báo s 1iu phI báo him dli  kin näm 2021 và näm 2022 di vói 

các tàu vn chuyn xäng du tuyn quc t tü Singapore v& các cãng Mi&n 

Bc/Min TrungIMin Nam, Vit Nam. 

(ii) Tong hop, dli  báo s 1iu phi bão him dIr  kin nãm 2021 và näm 2022 dôi vói 

các tàu vn chuyn xáng du tuyn ni dja tir NMLD Nghi San v các câng Min 

Bc/Min Trung/Mi&n Nam, Vit Nam. 

Cãc s 1iu phi bão him dixçic quy ra don v tInh Cli  th theo USD/thüng. 

II. ThOi gian thc hin: 

Th?yi gian thc hin dIr  kiin: 04 tun k tir ngày k hçrp dông. 
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III. Ngun von: 
Ngun clii phi san xut kinh doanh näm 2021 cüa Chi nhánh Phân phi san phãm icc 
d.0 Nghi Scm — Tp doàn Du khI Vit Nam. 
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PHAN THur BA: CAC BIEU MAU VA HUNG DAN 

Mu s 1 

THU BANG K THAM DI)' 

Gói than dich vu 

"Cung cp báo cáo nhu cu san phâm xàng dâu ti th trLro'ng Vit Nam 

và ciró'c phi, phi bào him tan 4n tãi xäng dan tnyn qu6c t, ni da" 

 ngày tháng nãm 

KInh giri: Chi nhánh Phân phi san ph.m icc d.0 Nghi San 

Trén cci sâ thông tin v Ká hoch t chüc mua s.m và H sa yêu cu Gói thu dch vj "Cung 

cp báo cáo nhu cu san phm xàng d.0 ti thj trithng Vit Nam và cuâc phi, phi bão hiêm tàu 

4n tái xärig du tuyn quc t, ni dja" do Qu cong ty cong b, cháng tôi, ____ ltên nhà cung 

cá'pJ, bng Thu dang k' tham gia nay va bô H sa tham dir  dInh kern, th hin sir  mong rnun 

tham gia và cam kt cung cp djch vii  theo dáng yêu cAu cüa H s yêu câu. 

Thôi gian thçrc hin hçip dng là 04 tun k tir ngày k hcrp dng. 

scr tham d cüa chüng tOi gm có ni dung d xuAt v k5 thut và d& xut v thucing mi. 

Chüng tôi cam kit: 

1. Chi tham gia trong mt h scr tham dir  nay vói tu each là nhà cung cp chInh. 

2. Không dang trong qua trInh giái th; không bj kt lun dang lam vào tinh trng phá san hoc 

nçi không có khà nãng chi trà theo quy djnh cüa pháp lust. 

3. Không vi phm quy djnh v báo dam canh  tranh trong du thu. 

4. Nhttng thông tin kê khai trong h sa dir  thu là trung thrc và khOng thirc hin các hành vi 

tham nhüng, h6i l, thông thu khi tham dir  gói thAu nay. 

5. Không thay di các ni dung dã dà xut trong thai gian H sa tham dir  có hiu lirc.  Thôi gian 

CO hiu lirc  cUa H sa tham dir  là ngày [Ghi s ngày], k tü ngày tháng narn 

[Ghi ngày Co thai hgn nôp HSTDJ. 

Di diên hQ'p pháp cüa nhà cung cap 

[Ghi ten, chrc danh, kj ten và dóng dduj 
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Mu s6 2 

THOA THUJN LIEN DANH' 

 ngày tháng näm 

Gói thu: [Ghi ten gói thuJ 

- Can cir (2) [Luat dá'u thu sô' 43/2013/QHI3 ngày 26/11/2013 cza Qu6c hiJ; 

- Can ci (2) /Nghj djnh s 63/2014/ND-GP ngày 26/6/2014 cia ChInhphi Quy djnh 

chi tiê't thi hành môt s diu cüa Luát du thau v lu-a chon nhà thu]; 

- Can ci.r h sa mi thu gói thtu [Ghi ten gói thduJ ngày ____ tháng nãm — [Ngày 

dircyc ghi trên HSMT]; 

Chüng tôi, dai diên cho các ben k thôa thun lien danh, gôm có: 

Ten thành viên lien danh ____ [Ghi ten tiing thành viên lien dan/il 

Di din là ong/bà:  

Chüc vi:  

Dja chi:  

Din thoai:  

Fax: 

E-mail: 

Tài khoãn: 

Ma s thug: 

Giy üy quyn s ngày tháng näm (trithng hop  dutrc z',y quyn). 

Các ben (sau day gçi là thãnh viên) thong nh.t k' kt thôa thu.n lien danh vOi ni dung nhis sau: 

Diu 1. Nguyen tc chung 

1. Các thành viên tr nguyen hinh thành lien danh d tham dir thu gói thu djch vi1 tu vn 

[Ghi ten gói thduJ. 

2. Các thành viên thng tht ten gi cüa lien danh cho mpi giao djch lien quan dn gói thu là: 

____ [Ghi ten cia lien danh theo thóa thuânJ. 

3. Các thành viên cam k& không thành viên nào ducic tr ' tham gia dOc  1p hoc lien danh vâi 

thành viên 1dác d tham gia gói thu nay. Tnxmg hcip trüng thAu, không thành viên nào cO quyn 

tir chi thrc hin cac trách nhim và nghTa vii da quy dnh trong hçip dng. Tri.ràng hçp thành 
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viên cüa lien danh tr chi hoãn thành trách thim riêng cüa rnInh nhii dA thóa thuri thI thành 

viên do bi xü l nhix sau: 

- Bi thithng thit hqi cho các ben Irong lien danh 

- Bi thw&ng thiêt hgi cho chi du tu theo quy dinh nêu trong hçrp dcng 

- Hinh thtc xz l) khác [Ghi rö hmnh thic th lj. khác]. 

Biu 2. Phân cong trách nhim 

Các thãnh viên th6ng nht chu trách nhim chung, trách nhim riêng d thrc hin gói th.0 

[Ghi ten gOi thcu] di vó'i tüng thành viên nhix sau: 

1. Thành viên dung dAu lien danh 

Các ben nht trI üy quyn cho [Ghi ten môt benJ lam thành viên dung d&u lien danh, dai 

din cho lien danh trong nhttng ph.n vic sau 3 : 

[- Kj doii du thu, 

- Kj các van ban, tài lieu dl giao djch v&i ben mài thdu trong qua trInh thani du thu, kl Ca van 

ban dl ngh/ làni rö HSIvIT và van ban giái trInh, lam r5 HSTD, 

- Tham gia qua trInh thiwng tháo hp dtng 

- Tham gia qua trInh hoàn thiên hp dng, 

- Kj don kiln nghj trong trtthng hçip nhà thdu có kiln nghj; 

- Các cong vic khác tnt vic kj kIt hp dng [Ghi rö nôi  dung các cong vic khác ('nlu 

co)]. 

2. Các thành viên trong lien danh thôa thun phân cong trách nhim thrc hin cOng vic theo 

bang dtrâi day 4 : 

Stt Ten 
Ni dung cong vic 

dam nhn 

T I % so vói tong 

giá dir thãu 

Ten thành viên dthig ddu lien danh 
- - 

- 
- 

2 Ten thành viên thi'r 2 
- - 0/ 

- 

TOng cong 
Toàn hO cOng viêc 

cüa gOi thâu 
100% 

'S 
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Diêu 3. lieu liyc cüa thóa thun lien danh 

1. Thôa thun lien danh Co hiu lijc k tir ngày k. 

2. ThOa thun lien danh chm dIrt hiu 1c trong các trixing hçp sau: 

- Các ben hoàn thành trách nhim và nghia viii cüa minh và tin hành thanh l hcp dng; 

- Các ben cüng thOa thun chm dirt; 

- Nhà thu lien danh không tráng th.u; 

- Hity d.0 thu gói thu [Ghi ten gói thdu] theo thông báo cüa ben men thu. 

Thôa thuân lien danh drnc lap thành bàn, mi ben git bàn, các bàn thOa thun CO giá 

trj pháp 1 nhu nhau. 

IMI DIEN HQP PHAP CUA THANH VIEN DING DAU LIEN DANH 

[Ghi ten, chic dan/i, 1cj ten va dóngdauJ 

DAJ DIN HQP PHAP CUA THANH VIEN LIEN DANH fi ' SAN PHA 

* ' -TAP DOJ 
[Ghi ten tutng thành vien, chi'c dan/i, Jo) ten và a'óng dáu] 

LNH 

Ghi chij:  

Can cit quy mô, tInh chAt clia gói th&u, n)i dung thOa thun lien danh theo mu nay có th 
ducic sira di b sung cho phir hçrp. Trtiemg hqp gói thu chia thành nhiu phAn dc 1pthI trong 
thOa thun lien danh phãi nêu rô ten, s hiu cüa cãc ph.n ma nhà thu lien danh tham dr th&u, 
trong do nêu rö trách nhim chung va trách nhim riêng cüa titng thãnh viên lien danh di vri 
ph.n tham dr thAu. 

(2) Cp nh.t các van bàn quy phm pháp 1ut theo quy djnh hin hành. 

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

(4) Nhà thu phài ghi rO nôi dung cong vic ciii th và ithc tInh giá trj tuong 1mg ma tirng thành 
viên trong lien danh së thrc hin, trách nhim chung, trách thim cita titng thành viên, k& Ca 

thành viên ding du lien danh. 
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Mu s 3 

NANG LIJ'C VA KINH NGHIM CUA NHA CUNG CAP 

A. Thông tin chung v nhà cung cap: 

— Ten nhà cung cAp: 

— Nguôi di din theo pháp Iut: 

— Trusâchmnh: 

— Ngày thành 1p cong ty: 

B. Kinh nghim v hçp dông ttrong ty cüa nhà cung cp 

Các HcTp dng thong tr do nhà cung cAp thrc hin trong vOng [Ghi s narnJ näm gAn day. 

Hçp dông tucmg tr Ten khãch hang Giá hçip dông 
Th&i gian thrc 

hin 

Tom tt phm vi 

cOng vic 

Nhà cung cAp phãi güi kern theo bàn chiip các van ban, tài 1iu lien quan nhix: ban sao hçp dong, 

hóa don thanh todn cho dch vij cung cAp ... nh&m miic dIch chüng minh vic cO thirc hin DVTV 

1it kê. 

C. Näng lirc tãi chInh: 

So 1iu tài chInh 

Näml Nàm2 

Tng tài san 

Tng nçi 

Giá tr tài san rOng 

Tài san ng.n hn 

N ng.n hn 

Vn km dng 

Tang doanh thu 

Loi nhuân triiOc thu 

Lai nhuán sau thus 

I 
F 
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Mu s 4 

BE XUAT K'c' THUJT 

1. Xác dinh muc djch cia cOng viêc: NCC nêu inic do hiu bitt v muc dIch cong vic và 

nhu cdu cia Ben t chic inua sni; 

2. Cách tie'p cn và trin khai: NCC nêu phitang pháp tiê'p cn d triê'n khai dich  vy, ke' 

hoqch và tiê'n dO trin khai, phiwng an b6 tn nhán sit. 

3. D xudt bá tn nhân sit thtrc hiên dich vu: 

Vj fri cong vic Ten nhân sr Mo tà cong vic 

Myc nay mO tá cOng vic ma nhOn sit tai vj 
trI nay së thrc hiên 

Vó'i mäi vi trI nhán s1yêu cdu NCC cung cdp lj ljch bang cô'p và kinh nghini 

4. D xuO't trang thiê't bi, phwing tin thrc hin (ne'u co): 

Cong vic Loqi ph wong t&n,  cong cu Mo tã tInh náng 

Myc nay mO táphitong tiên, cOng 
cy, có the là cácloaiphán inêm, 
dircrc th dung dê thyc hin djch vy 

Muc nay niO tá tinh nàng cia 
phircing tiên, cOng cu, 

5. Cain kit v dOu ra cia djch vy: 

Cam kêt dâu ra Phiio'ng pháp kiêm tra 
Cam kIt giàm tnt thank !odn nlu 
klzông ddp á'ng tiêu chuân ye chat 

luing djch vy 

Nhà cung cO'p d xuO't ni0c % giánl 

tnt vào phi dich vy 
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Mu s 5 

THU' BE XuAT THIX(NG MIJ 

Gói than djch vi 

"Cung cp báo cáo nhu cu san phâm xäng dan ti th1 trirô'ng Vit Nam 

và ctró'c phi, phi bão hiêm tall vn tãi xáng dan tuyn quc tê, ni dja" 

 ngày tháng nàni 

KInh gui: Chi nhánh Phân phi san phâm l9c dâu Nghi So'n 

Tip theo ni dung d xut v k thu.t trong Ho s tham dr Gói thu djch vi "Cung cp báo cáo 

thu cu san phm xãng d.0 tai th truàng Vit Nam và cuâc phi, phi báo him tàu vn tái xäng 

du tuyn quc th, noi dia", ching tôi xin gui d& xut v& thuang mi vâi tong so tiên là 

[Ghi giá frj bang s, bang chi?]. [dng tin chào giá là dng Vit Nani] [Giá dir thu 

phái bao gni tá't cá các loai chi phi thuê' nê'u có]. 

Ngoài ra, chüng tôi tr nguyen giám giá dr thu vri s tin giám giá là [Ghi giá In giám 

giá bang s bang cht và dng tin]. Giá dr thAu sau khi trr di giá trj giãm giá là: 

[Ghi giá trj btng sô bang chit và &ng tien]. [Phdn nay chi ghi ne'u có giàrn giá] 

D& xut v giá nay có hiu 1irc trong ngày [Ghi s ngày can cii theo thai gian có hiu ll!c 

cáa h Sc' d xudt v /9 thudt], k tir ngày ____ tháng nãm [Ghi ngày có th&i hcin n5p 

HSTD] 

B3i din hçrp pháp cüa nhà cung cap 

[Ghi ten, chiic danh, kj ten và a'óng dá'u] 
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Hng miic Chi phi 

Thu lao cho chuyên gia 

Chi phi khác (ngoài thu lao) 

Thuê các loai 

Tong chi phi 

Mãu so 6 

TONG HP CHI PHI 
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PHAN THT TII: NJ' THAO H(P BONG 

CONG HOA XA HOT  CHIIJ NGH!A VIT NAM 

fc Ip - Tir do - Hanh phüc 

H€P BONG D!CH vv 

"Cung c4o báo cáo nliu cá'u sánph4m xäng ddu tcii thj tru'&ng Vict Nain 

và ctthc phi, phi báo hie'm tàu v2n tái xäng dá'u tuyé'n quc té', n5i dja" 

S: I 

GIU'A 

CHINHANHPHANPHOI SANPHAMLQCDAUNGHISO'N 

— TAP DOAN DAU 1(11! VIT NAM, 

vA 

Ha Nói, ngày tháng nàin 2021 
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Can cü B lutt Dan sr s 91/2015/QH13 do Quc hi nuâc Cong hOa Xã hi Chü 
nghia Vit nam thông qua ngày 24/11/2015; 

Can cü Biên bàn dam phán Hcip dng ngày thang nàm 2021; 

Cli áng tôi, diii din c/to các ben kj hip dng, gm có: 

CHI NHANH PHAN PHOI SAN PHAM LOC DAU NGHI SOT - T4.P BOAN 

DAU Kill VIT NAM 

Dai diên 

Chüc vu 

Diachi T.ng 3,18 LángH—BaDinh—HàNi 

So tài khoàn 

(sau day gi tAt là "PVNDB" hoc "Ben A") 

Va 

II. CONGTY 

Dai din 

Chüc vu 

Dja chi clang k 

GiAy BKHD 

S tài khoán 

(sau day gi tAt là "Ben B") 

Hai Ben thóa thun kfi kIt H9p dng djch v tu' vcn phdp lj vói các n5i dung sau: 

DIEU 1. PHM VI CONG VIC VA Til(fl GIAN THIC HIN HQP BONG 

1.1 Pham vi cong vic ("Côngvic"): 
Ben B có nghia vi cung cap báo cáo thu câu san phãm xang dâu tai  thj truàng Vit 
Nam và cthc phi, phi báo hiêm tàu vn tái xàng dâu tuyên quôc tê, ni dja ("Báo cáo") 
cho Ben A v&i các ni dimg chmnh thu sau: 

Cung cá'p báo cáo kIt qua kháo sat, thu thqp, phdn tIch so' lieu khli ltccrng tiêu thi yang 
rniên. 

Dr báo s lieu tng thu cu tiêu thi xäng du thj trumg Vit Nam (phãn b theo khu 

vrc Min Bad Min Trung/ Min Nam) theo tirng chüng 1oi san phAm (bao gm san 

phm Jet Al) trong näm 2021 và dr kin nãm 2022. 

1.1.2 Cung cá'p báo cáo kIt qua kháo sat, thu thp so' lieu cirác phi vgn tãi vàphI bdo hie2m: 
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Tng hçrp thông tin v& tht ea cac co tàu tuyn tir Singapore v các cãng Min BcIMin 

Trung/Miên Nam Vit Nam và tuyn ni dja Nghi Scm - v các cãng Min Bc/Min 

Trung/Mi&n Nam, Vit Nam: 

(i) Thong kê các th tàu, t' tr9ng các ci tàu tuyn quc t tir Singapore ye các càng 

Min BcIMin Trung!Min Nam Vit Nam. 

(ii) Thng kê các cr tàu, t' trQng các cr tàu tuyn ni dja Nghi Scm - v các cãng Mien 

BcIMiên Trung!Min Nam, Vit Nam. 

Cirâc phi vn tãi theo timg c tàu trên thj tru&ng; 

(i) Tng hcrp, dr báo s 1iu cuóc phi vn chuyn dr kin nãm 2021 và nãm 2022 di 

vri các tàu vn chuyn xãng du theo dy diü c, tàu quc t tir Singapore v các 

càng Mien Bc/Min Trung/Min Nam, Vit Nam. 

(ii) Tng hçrp, dr báo s 1iu, cung cp cuóc phi v.n chuyn dir kin näm 2021 và näm 

2022 di vói cãc tàu 4n chuyn xãng du theo dy dü c tàu ni dja tü NMLD 

Nghi Scm v các càng Min Bc/Min Trung/Min Nam, Vit Nam. 

Các s 1iu cuóc phi sê dtrçrc quy ra dcm vj tInh ci th theo USD/thiing. 

Phi bào him theo các tuyn trên thj tru?mg; 

(i) T6ng hçrp, dr báo s lieu phi bão him dr kin 11am 2021 và 11am 2022 di vth các 

tàu 4n chuyn xäng d.0 tuyn quc t tir Singapore v các câng Min BcIMin 

Trung/Min Nam, Vit Nam. 

(ii) Tng hqp, dr báo s 1iu phI bâo him dr kin näm 2021 và näm 2022 di vOi các 

tàu vn chuyn xang d.0 tuyn ni dja tir NMLD Nghi Son v các càng Min 

Bc/Min TrunglMi&n Nam, Vit Nam. 

Các s lieu phi báo him dircirc quy ra dcm vj tinh cir th theo USD/thüng. 

1.2 ThM gian thic hin Hçrp dông: 

04 tu.n k tir ngày Hçp dng có hiu 1rc. 

IMEU 2. PHI DId VJ, THÔI HN VA PHU'ONG THC THANH TOAN 

2.1 PhI djch viii 

(i) Phi dich vi là: 

(ii) Dng tin thanh toán là Dng Vit Nam. 

(iii) Ben A có nghia vii thanh toán cho Ben B theo thi hn thanh toán và phuong 

thüc thanh toán quy djnh ti Khoân 2.2, 2.3 Diu nay. 

2.2 Thôi han thanh toán 

2.3 Phirong thirc thanh toán 
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Viêc thanh toán thrcc Ben A th ic hin b.ng chuyn khoãn vào tài khoán cia Ben B phi 

hqp vOi ni dung v giá tn thanh toán theo hi so thanh toán: 

2.4 HInh thfrc h9p dng: Hçip dông trQn gOi 

DIEU 3. QUYEN vA NGHjA VIJ CUA BEN A 

3.1 Quyn cia Ben A 

(i) Yêu cu Ben B thiic hiên Cong vic quy djnh trong Hp dong nay theo ding 

tin d và dáp ing thrc các yeu cu Cong vic. 

(ii) Yêu cAu Ben B xác nhn tin d thtrc hin Cong vic ti bt kS'  thñ dim nào 

trong qua trInh thrc hin Hcip dng. 

(iii) Yêu cAu Ben B b sung ni dung Báo cáo d phi hqp vâi Cong vic (nu c.n 

thiát). 

(iv) Yêu cu Ben B trmnh bay, báo v ni dung cia Báo cáo. 

(v) Don phuong chm dirt Hçp dng và yeu cAu Ben B phäi bi thuäng thit hai 

nu Ben B vi phm nghia vii cam kit, gay thit hi cho Ben A và khOng khc 

phçtc hu qua trong vOng 10 ngày k tir ngày nhn ducc thông báo cia Ben A. 

3.2 Nghia vu cia Ben A 

(i) Thanh toán dy di, ding hn cho Ben B theo quy djnh ti Diu 2 cia Hçp dng. 

(ii) Cung cp các h so, tài 1iu, thông tin cn thi& d phic vj cho Cong vic cia 

Ben B. 

ffltu 4. QUYEN VA NGHIA VJ CUA BEN B 

4.1 Quyn cia Ben B 

(i) Yêu cu Ben A cung cp các h so, tài 1iu, thông tin can thit d phc vi cho 

Cong vic cia Ben B theo quy dnh ti Diu 3 cia Hçip dng. 

(ii) Duçc hurng phi djch vi quy djnh ti Diêu 2 Hcip dng. 

4.2 Nghia vi cia Ben B 

(i) Thrc hin các Cong vic theo quy djnh ti Diu 1 Hqp dng ding thri han Hop 

dng; 

(ii) Chju trách nhim v các ni dung cia Báo cáo; 

(iii) Trmnh bay, báo v ni dung cia Báo cáo theo yêu cu cia Ben A; 

(iv) Chju toàn b các chi phi lien quan d hoàn thành Cong vic, bao gm nhung 

không giOi hn: chi phi thu thp tài 1iu, chi phi in .n; 

M 

H 

26 



(v) Bi thirrng mçi thit hai cho Ben A phát sinh t1r hành vi vi pham Hcip dng cüa 

BênB. 

fflEu 5. BAO MiT THÔNG TIN 

(i) Nu không có sr dng bang van bàn cüa Ben A, Ben B không duçic tiêt 1 n)i 
dung cüa Hqp dng nay hoc bt dr thông tin, tài 1iu lien quan hay san phm 
cüa Cong vic thrc hin theo Hçrp dng nay cho mt Ben thu ba. 

(ii) Ben A có toãn quyn sir ding mi tài 1iu Ben B cung cap cho Ben A. 

(iii) Các Ben cam kt tuãn thu nghiêm chinh quy dnh v bão mt thông tin nêu tai 

Diêu nay. 

BIEU 6. SIA 001 VA CHAM DIJ'T HoP BONG 

6.1 Hçip dng nay có th thrqc süa di, b sung theo thoá thun bAng van bàn gi[a các Ben. 

6.2 Hçrp dng nay se ch.m dirt trong mt trong các truâng hcrp sau: 

(i) Khi các Ben hoàn thãnh cac nghTa vij theo quy djnh tai  Hçip dông nay; 

(ii) Theo thôa thun bAng van bàn cüa các Ben; 

(iii) Mt Ben dun phirong chAm dt hçrp dng trong trixông hcip: Mt trong các Ben 

vi pham Hçrp dng nay ma Ben ha dã thông báo yêu cAn khAc phiic hu qua cüa 

vi phm nh'irng Ben vi phm không thrc hin duc yêu cAn do trong thi han 

10 (mithi) ngày k tü ngày nhn duc thông báo cüa Ben yêu cAn. 

BIEU 7. PHJT VI PHJM HQP BONG 

Trong trtthng hçrp Ben B không thrc hin mt phAn hoc toãn b) Cong vic theo Hp 

dng hoc Cong vic bi. chm tin dO so vO'i thôi han  quy djnh tai  Diu 2 Hçip dng, 

Ben B có nghia vi np pht cho Ben A vth mirc phat là 8% giá tij phAn nghia vi hçip 

dng bj vi phm. 

BIEU 8. BAT KHA KHANG 

8.1 Trong Hp dng nay, bt khã kháng duqc hiu là nhüng sr kin nAm ngoài tAm kim 

soát và khã nang hrrng tnxóc cüa mi Ben, không th khAc phyc dtiçrc mc dü dà áp 

ding mci bin pháp cAn thit và khã näng cho phép, nhu: thiên tai, di.ch  bnh, chin 

tranh, djch ha, ChInh phü trimg ding ngithi va thit bj, hoc CO nhUng thay di v chü 

truung, chmnh sách di mri doanh nghip nhà rnióc khin các Cong vic theo Hçrp dng 

không th tip tic thrc hin thrçrc. 

8.2 Ben bj ânh hiiOng së thông báo cho Ben kia bAng van bàn trong vOng 05 (nãm) ngày 

ljch k tfr th&i dim phát sinh sr kin bt khã kháng. 

8.3 Trong khoàng thi gian không th thrc hin Hp d6ng do sr kin bt khá khang, Ben 
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bj ành hixâng vk phài n 1rc b&ng mci bin pháp hcrp I d thrc hin các ph.n vic 

không bj ãnh hixâng bâi sr kin bt khá kháng. 

8.4 Trong tnràng hçrp bt khã kháng, cac Ben có th thoá thun kéo dài thñ hn thrc hin 
nghia vi Hçip dng. Nu các Ben không có thoâ thun khác thI thii hn thirc hin nghia 
vi Hçp dng ducc tinh them mt thñ gia.n b.ng thri gian xây ra sir  kin bt khã kháng 
cong vâi thri gian hçip l d khc phic h.0 qua. 

8.5 Tnthng hçrp thai gian din ra sir  kin bt khâ kháng kéo dài qua 30 (ha mixoi) ngày ljch, 
Ben không bj ânh hithng có quy&n chm di.rt Hcip dng truâc thai h?n.  Khi Hcrp dng 
chm dirt truOc thai hn trong trtrang hcrp bt khã kháng, hai Ben se nghim thu khi 
luçmg Cong vic thirc t và Ben A sê thc hin thanh toán cho Ben B tlrcrng irng vói 
khi lirçrng Cong vic thirc t thrçc nghim thu. 

IMEU 9. GIAI QUYET TRANH ciiAp 

9.1 Mci tranh chip phát sinh tir Hçrp dng nay truôc tiên phãi ducic các Ben giãi quyt 

thông qua thrnmg luqng, hoà giãi. 

9.2 Nu tranh chip không th giài quyt duçic bang thuang hrcmg, hoà giái trong vông 60 

ngày ljch, tranh chip sê duçic giái quyt ti Trung tm Trng tài Quc t Vit Nam ben 

cnh Phông Thi.rang m.i và Cong nghip Vit Nam theo Quy t.c t tIng trong tài cüa Trung 

tam nay. S hrcmg trng tài viên là 01 (met). Dja dim tin barth trQng tài là Ha Ni. Ngôn 

ngt ding trong t ting trong tai là ting Vit. 

DIEU 10. THÔNG BAO 

10.1. Thông báo giQa các Ben di.rqc thirc hin bang van bàn tói da chi nêu ti phn dan cia 

Hçip dng nay hoc bang email tài dja chi email do các Ben cung cap. 

10.2. Thông báo cia mt Ben sê có hiu lirc  k tir ngày Ben kia then  duçic hoc theo ngày 

hiu lire  nêu trong thông báo, tur theo ngày nào dn muon hm. 

DIEU 11. DIEU KIIOAN CHUNG 

11.1 Hçrp dng nay ducrc diu chinh bi phap 1ut Viêt Nam. 

11.2 Hçp dng có hiu lire  k tir ngày k. 

11.3 Hçrp ding nay và bt k' diu khoán nào cia Hqp dng nay chi dircrc sira di nu vic 

sCra di do thrcic 1p thành van bàn do nguOi có th.m quyn cia các Ben k'. Các thay 

di, di&u chinh nay là b phin không th tách rai cia Hcrp dng. 

11.4 Nu mt hoc nhiu diu khoàn trong Hçrp dng nay vô hiu hoc không có hiu lirc. 

thi hành theo pháp 1ut hiên hành thI tInh hiu lire,  tfnh hcrp pháp cia các diêu khoân 

cOn li cia Hçrp dng sê không bj ânh hixang. 

11.5 Hçrp dng duqc l.p thành 04 bàn b&ng ting Vit có giá tn pháp l nhix nhau, Ben A gi 
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02 ban và Ben B gi 02 bàn d thrc hin. 

CHI NHANH PHAN PHOI SAN 

P11kM LOC DAU NGHI SON - TiP 

DOAN DAU Kill VIT NAM 

HQ ten: 

ChIrcvu: 

BênB 
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