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QUY ĐỊNH CHẤM THẦU GÓI THIẾT BỊ TRỊ LIỆU VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

CỦA DỰ ÁN CLEMA 

 

Sau khi các HSĐX của các nhà thầu có kết luận ĐẠT về khả năng kinh tế, tài chính, kỹ thuật 

và chuyên môn để thực hiện các công việc được quy định trong gói thầu, hội đồng chấm thầu 

tiến hành chấm thầu các HSĐX ĐẠT theo thang điểm sau: 

Giá cả (40%) 

Mỗi điểm số được tính dựa trên mức giá 20% (1/5) của mức chênh lệch giá cao nhất và giá 

thấp nhất được cung cấp. Giá thấp nhất sẽ nhận được số điểm cao nhất. 

• Điểm số 5 được chấm cho đề xuất giá trong nhóm thấp nhất (1/5) 

• Điểm số 4 được chấm cho đề xuất giá ở nhóm thứ hai thấp nhất (2/5) 

• Điểm số 3 được chấm cho đề xuất giá ở nhóm vừa (3/5) 

• Điểm số 2 được chấm cho đề xuất giá ở nhóm thứ hai cao nhất (4/5) 

• Điểm số 1 được chấm cho đề xuất giá ở nhóm cao nhất (5/5) 

 

Ví dụ: 

 Cách tính điểm 

Tên công ty Giá của công ty Điểm Giá từ Đến Điểm đạt 

A 100.000.000,00 4 200.000.000 169.000.000 1 

B 200.000.000,00 1 168.999.999 138.000.000 2 

C 50.000.000,00 5 137.999.999 107.000.000 3 

D 45.000.000,00 5 106.999.999 76.000.000 4 

   75.999.999 45.000.000 5 

 

Chất lượng (40%):  

• Điểm số 5 được chấm cho đề xuất xuất sắc, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về chất lượng  

• Điểm số 4 được chấm cho đề xuất tốt, đáp ứng phần lớn các yêu cầu về chất lượng  

• Điểm số 3 được chấm cho đề xuất hợp lý, đáp ứng một số yêu cầu về chất lượng  

• Điểm số 2 được chấm cho đề xuất chưa hợp lý, chỉ đáp ứng một số rất ít các yêu cầu về chất 

lượng  

• Điểm số 1 được chấm cho đề xuất kém, không thể đáp ứng các yêu cầu về chất lượng  

 

Đóng gói và giao hàng (15%):  

• Điểm số 5 được chấm cho đề xuất giao hàng nhanh nhất - được tính đến ngày cuối cùng của 

việc giao hàng 
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• Điểm số 4 được chấm cho đề xuất giao hàng lâu hơn trong vòng 5 ngày tính từ sau ngày 

cuối cùng của việc giao hàng trở đi so với đề xuất giao hàng nhanh nhất 

• Điểm số 3 được chấm cho đề xuất giao hàng trong khoảng từ 6 đến 10 ngày tính từ sau ngày 

cuối cùng của việc giao hàng trở đi so với đề xuất giao hàng nhanh nhất 

• Điểm số 2 được chấm cho đề xuất giao hàng trong khoảng từ 10 ngày trở lên tính từ sau 

ngày cuối cùng của việc giao hàng trở đi so với đề xuất giao hàng nhanh nhất  

• Điểm số 1 được chấm cho đề xuất mua hàng thể hiện gói và giao hàng chậm nhất - được tính 

từ ngày cuối cùng của giao hàng 

 

Lắp đặt (2,5%):  

• Điểm số 5 được chấm cho đề xuất lắp đặt đầy đủ tất cả các thiết bị  

• Điểm số 4 được chấm cho đề xuất lắp đặt lên đến 75% tất cả các thiết bị  

• Điểm số 3 được chấm cho đề xuất lắp đặt lên đến 50% tất cả các thiết bị  

• Điểm số 2 được chấm cho đề xuất lắp đặt lên đến 25% tất cả các thiết bị  

• Điểm số 1 được chấm cho đề xuất không bao gồm lắp đặt thiết bị 

 

Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ sau bán hàng (2,5%): (thời hạn bảo hành) 

Mỗi điểm số được tính dựa trên mức thời hạn bảo hành 20% (1/5) của mức chênh lệch thời 

hạn bảo hành lâu nhất và ngắn thấp nhất được đưa ra bởi các nhà cung cấp. Thời hạn bảo hành 

lâu nhất sẽ nhận được số điểm cao nhất. 

 

Thời hạn bảo hành được tính = trung bình cộng tổng thời gian bảo hành của tất cả các thiết bị 

trong gói 

 

• Điểm số 5 được chấm cho đề xuất có thời hạn bảo hành ở nhóm lâu nhất  

• Điểm số 4 được chấm cho đề xuất có thời hạn bảo hành ở nhóm lâu thứ hai 

• Điểm số 3 được chấm cho đề xuất có thời hạn bảo hành ở nhóm trung bình 

• Điểm số 2 được chấm cho đề xuất có thời hạn bảo hành ngắn thứ hai 

• Điểm số 1 được chấm cho đề xuất có thời hạn bảo hành ở nhóm ngắn nhất  

 

 

Cơ chế giải thưởng phụ 

Trong trường hợp tổng điểm của một số công ty bằng nhau thì phải xét đến các tiêu chí giải 

thưởng phụ, gồm: 

• Tiêu chí phụ thứ nhất: Giá cả  

- Công ty đưa ra tổng giá gói thầu thấp nhất sẽ được hội đồng quyết định lựa chọn là công ty 

cung cấp cho 03 trường. 

- Nếu vẫn có ít nhất 02 công ty đưa ra tổng giá gói thầu bằng nhau thì hội đồng sẽ xét đến tiêu 

chí phụ thứ hai. 

• Tiêu chí phụ thứ hai: Chất lượng 
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- Công ty được chấm điểm chất lượng cao nhất sẽ được hội đồng quyết định lựa chọn là công 

ty cung cấp cho 03 trường. 

- Nếu vẫn có ít nhất 02 công ty có điểm chấm chất lượng bằng nhau thì hội đồng sẽ xét đến 

tiêu chí phụ thứ ba. 

• Tiêu chí phụ thứ ba: Đóng gói và giao hàng 

- Công ty được chấm điểm đóng gói và giao hàng cao nhất sẽ được hội đồng quyết định lựa 

chọn là công ty cung cấp cho 03 trường. 

- Nếu vẫn có ít nhất 02 công ty có điểm chấm đóng gói và giao hàng bằng nhau thì hội đồng 

sẽ xét đến tiêu chí phụ thứ tư. 

• Tiêu chí phụ thứ tư: Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ sau bán hàng (thời gian bảo hành) 

- Công ty được chấm điểm dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tại chỗ cao nhất sẽ được hội đồng 

quyết định lựa chọn là công ty cung cấp cho 03 trường. 

- Nếu vẫn có ít nhất 02 công ty có điểm chấm dịch vụ hỗ trợ tại chỗ sau bán hàng bằng nhau 

thì hội đồng sẽ xét đến tiêu chí phụ thứ năm. 

• Tiêu chí phụ thứ năm: Lắp đặt 

- Công ty được chấm điểm lắp đặt cao nhất sẽ được hội đồng quyết định lựa chọn là công ty 

cung cấp cho 03 trường. 

 


