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                                                      TÓM TẮT YCCG  

 

1. Bên Yêu cầu chào giá: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam  

2. Tên Đơn hàng: “Cung cấp hạt nhựa LDPE phục vụ sản xuất bao bì tháng 3/2023”. 

3. Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam. 

4. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

5. Thời gian thực hiện giao hàng: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày xác nhận giao 

hàng. 

6. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng và hồ sơ thanh 

toán. 

7. Thời gian có hiệu lực của Chào giá là: 15 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng chào 

giá. Chào giá nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, 

đánh giá. 

8. Nộp Chào giá: NCC nộp trực tiếp hoặc gửi Chào giá theo đường bưu điện đến địa 

chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời 

điểm đóng chào giá là 9 giờ 00 ngày 08 tháng 03 năm 2023. 

9. Mở Chào giá: Thời điểm mở chào giá là 9 giờ 30 ngày 08 tháng 03 năm 2023.  

10. Đồng tiền tham dự chào giá và đồng tiền thanh toán là VND (đồng Việt Nam) 

11. Tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp: Không đang trong quá trình giải thể; không bị 

kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định 

của pháp luật 

12. Làm rõ, sửa đổi HSYCCG:  

12.1 Làm rõ HSYCCG 

Trong trường hợp cần làm rõ HSYCCG, Nhà cung cấp phải gửi văn bản đề nghị làm 

rõ đến bên Yêu cầu chào giá muộn nhất trước ngày có thời điểm đóng thầu 02 ngày làm 

việc. Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYCCG của Nhà cung cấp, bên Yêu cầu chào giá sẽ 

có văn bản trả lời gửi cho Nhà cung cấp có yêu cầu làm rõ trong đó mô tả nội dung yêu 

cầu làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYCCG thì bên Yêu cầu chào 

giá tiến hành sửa đổi HSYCCG theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này 

12.2  Sửa đổi HSYCCG 

Trường hợp sửa đổi HSYCCG, bên Yêu cầu chào giá sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm 

theo những nội dung sửa đổi đến Nhà cung cấp đã nhận HSYCCG tối thiểu là 02 ngày làm 

việc trước ngày có thời điểm đóng chào giá, trường hợp không đủ 02 ngày làm việc thì bên 

yêu cầu chào giá sẽ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng. 
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Nhằm giúp Nhà cung cấp có đủ thời gian để sửa đổi HSYCCG, bên Yêu cầu chào giá 

có thể gia hạn thời điểm đóng chào giá quy định tại Mục 8. 

13. Làm rõ HSCG 

Nhà cung cấp được tự gửi tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm 

của mình đến bên yêu cầu chào giá trước thời điểm đóng chào giá. Bên yêu cầu chào giá 

có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Nhà cung cấp để xem xét, đánh giá; các 

tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của 

HSCG 

Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của Nhà cung cấp, không làm 

thay đổi nội dung cơ bản của HSCG đã nộp (chủng loại hàng hóa, .....) và không thay đổi 

giá chào 

14. Điều kiện được lựa chọn 

Nhà cung cấp được xem xét, đề nghị ký kết hợp đồng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

- Có HSCG hợp lệ 

- Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu 

- Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 

- Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào 

- Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu 

đãi (nếu có) thấp nhất 

- Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán Đơn hàng được phê duyệt 

15. Thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp 

Kết quả lựa chọn Nhà cung cấp sẽ được gửi đến tất cả Nhà cung cấp tham dự chào 

hàng theo đường bưu điện, fax. 

Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp, nếu Nhà cung cấp 

không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối 

đa 03 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, bên Yêu cầu chào giá sẽ có văn 

bản trả lời gửi cho Nhà cung cấp. 

 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHÀO GIÁ 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của chào giá 

NCC có Chào giá hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật. NCC có Chào giá không 

hợp lệ thì sẽ bị loại và không được xem xét đánh giá các nội dung tiếp theo. 

Chào giá của NCC được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

Stt 
Tiêu chí đánh giá 

tính hợp lệ của 

Đánh giá 

Đạt Không đạt 
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Chào giá 

1.1 Bản Chào giá Có bản Chào giá gốc Không có bản Chào giá 

1.2 
Nội dung Chào giá/ 

Đơn chào giá 

- Chào giá/Đơn chào giá được đại 

diện hợp pháp của NCC ký tên, 

đóng dấu theo yêu cầu của 

HSYCCG. Đối với NCC liên 

danh, Chào giá/đơn chào giá phải 

do đại diện hợp pháp của từng 

thành viên liên danh ký tên, đóng 

dấu hoặc thành viên đứng đầu 

liên danh thay mặt liên danh ký 

chào giá/đơn chào giá theo thỏa 

thuận trong văn bản thỏa thuận 

liên danh. 

- Giá chào ghi trong Chào giá/Đơn 

chào giá phải cụ thể, cố định 

bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp với tổng giá chào ghi trong 

biểu giá tổng hợp, không đề xuất 

các giá chào giá khác nhau hoặc 

có kèm theo điều kiện gây bất lợi 

cho Chủ đầu tư, Bên yêu cầu 

chào giá 

- Không có Chào giá/Đơn chào 

giá; hoặc Chào giá/Đơn chào 

giá không được đại diện hợp 

pháp của NCC ký tên, đóng 

dấu theo yêu cầu của 

HSYCCG. Đối với NCC liên 

danh, Chào giá/đơn chào giá 

không phải do đại diện hợp 

pháp của từng thành viên liên 

danh ký tên, đóng dấu hoặc 

thành viên đứng đầu liên danh 

thay mặt liên danh ký Chào 

giá/đơn chào giá theo thỏa 

thuận trong văn bản thỏa thuận 

liên danh. 

- Giá chào ghi trong chào 

giá/đơn chào giá không cụ thể; 

không cố định bằng số, bằng 

chữ; hoặc/và không phù hợp 

với tổng giá chào ghi trong 

biểu giá tổng hợp; NCC đề 

xuất các giá chào giá khác nhau 

hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên yêu 

cầu chào giá. 

1.3 
Thời gian hiệu lực 

của Chào giá 
Đáp ứng yêu cầu của HSYCCG 

Không đáp ứng yêu cầu của 

HSYCCG 

1.4 
Tên của NCC tham 

gia nộp Chào giá 

Không có tên trong hai hoặc nhiều 

Chào giá với tư cách là NCC chính 

(NCC độc lập hoặc thành viên 

trong liên danh) 

Có tên trong hai hoặc nhiều Chào 

giá với tư cách là NCC chính 

(NCC độc lập hoặc thành viên 

trong liên danh) 

1.5 

NCC tham gia đấu 

thầu theo hình thức 

liên danh 

Có thỏa thuận liên danh được đại 

diện hợp pháp của từng thành viên 

liên danh ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trong thỏa thuận liên danh 

phải nêu rõ phần công việc của 

Đơn hàng mà từng thành viên 

trong liên danh đảm nhận. 

Thỏa thuận liên danh không 

được đại diện hợp pháp của từng 

thành viên liên danh ký tên, đóng 

dấu. Trong thỏa thuận liên danh 

không nêu rõ phần công việc của 

Đơn hàng mà từng thành viên 

trong liên danh đảm nhận. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Chào giá của NCC sẽ được đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không Đạt”. Chào giá của NCC 

được xem là“Đạt về mặt kỹ thuật” khi tất cả các tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật được 

đánh giá là “Đạt”. Trường hợp một trong số các tiêu chí dưới đây được đánh giá “Không 

đạt” thì sẽ không xem xét các tiêu chí còn lại của Mục này. NCC đánh giá đạt kỹ thuật 

được xem xét, đánh giá tiếp về giá chào. 
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Stt Nội dung đánh giá 
Tiêu chuẩn đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 Số lượng theo biểu phạm vi cung cấp. Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 

2 
Tiêu chuẩn kĩ thuật theo biểu phạm vi 

cung cấp hoặc thông số kĩ thuật cao hơn. 
Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 

3 Tiến độ thực hiện theo HSYCCG Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 

KẾT LUẬN ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về giá 

Việc đánh giá về giá sẽ được thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất    

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá chào giá; 

Bước 2. Sửa lỗi số học; 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch; 

Bước 4. Xác định giá chào giá sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu 

có); 

        Bước 5. Xếp hạng nhà cung cấp: 

HSCG có giá chào giá sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp 

nhất được xếp hạng thứ nhất 
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PHẠM VI CUNG CẤP 

 

• Hàng hóa phải đảm bảo có chứng chỉ phân tích của nhà sản xuất (COA) 

 

 

STT Tên vật tư Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng 

    1 
Hạt nhựa 

LDPE   

 

- Tỷ trọng: 0.92  - 0.93 g/cm³ 

- Tỷ số dòng chảy: 4 ±  0.05 g/10 phút 

- Nhiệt độ nóng chảy: 120±20°C 

- Chất phụ gia: Chất chống oxy hóa.. 

 

Kg 24.750 


