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PHÀNI

CAC YÊU CÀU VÈ HÔ SO CHÀO HÀNG

1. Yêu càu vè ho sa chào hàng

Hô sa chào hàng phài dugc lâp thành 02 bô (01 bô goc + 01 bô sao), dông trong phong bi 
riêng biêt cô niêm phong bên ngoài ghi rô Hô sa chào hàng “Cung câp và lâp âat mây ATMcho SHB 
” dugc güi toi düng dia diêm truôc thoi gian quy dinh trong hô so yêu câu chào hàng. Hô so chào 
hàng phài dâp ûng câc yêu câu sau :

- Hô so chào hàng phài cô dây dû câc nôi dung sau :

- Don chào hàng: Phài cô chù kÿ cüa nguôi dai diçn theo phâp luât cüa công ty hoâc nguôi 
dugc üy quyên (Cô giây üy quyên kèm theo);

- Bâng chào giâ chi tiêt (phài chào dây dü sô lugng, chüng loai, giâ truôc VAT, giâ sau 
VAT...) theo nhu Phân II Mue 1 cüa hô so yêu câu;

- Bân sao Giây phép dâng kÿ kinh doanh (Cô lïnh vue kinh doanh liên quan dên hàng hôa cung 
câp);

- Hiêu lue cüa Hô so chào hàng tôi thiêu 60 ngày kê tù ngày .. $.3707/2022.

Ghi rô tên nhàn hiêu, xuât xü hàng hôa kèm theo;

- Don giâ dugc tinh bâng tiên Viêt Nam dông;

Cô vôn diêu le tôi thiêu 03 tÿ dông;

Don vi phài cô tôi thiêu 03 nâm kinh nghiêm trong lïnh vue cung câp mây ATM.

- Don vi phài cô tôi thiêu 02 hgp dong cung câp mây ATM giâ tri tù 1 tÿ dông trô lên kèm biên 
bàn nghiêm thu. (SHB cô thê yêu câu cung câp hôa don VAT khi cân thiêt)

- Don vi cung câp giây tô chüng minh moi quan hê vôi hàng sân xuât;

- Don vi phài cung câp thu hô trg cüa chlnh hàng dê dâm bào sân phâm chào giâ là hàng chlnh 
hàng và dugc su hô trg cüa hàng trong quâ trinh bào hành;

- Don vi phài cung câp bâo câo tài chinh trong 02 nam 2020 và 2021 phài cô lâi, kèm hô so 
chùng minh không côn ng dgng thuê dên hêt nâm tài chlnh.

- Don vi phâi nêu rô phuong phâp tô chùc hô trg kÿ thuât trong hô sa chào hàng (bô tri nhân 
su, phuong phâp liên lac, quy trinh xù lÿ yêu câu hô trg kÿ thuât) khi cô yêu câu cüa Bên 
Mua;

Cam kêt châp nhân yêu câu vê kÿ thuât, chât lugng, theo yêu câu tai Phân II cüa Hô sa yêu 
câu chào hàng;

Cam kêt châp nhân yêu câu vê diêu kiên tài chlnh thuong mai theo yêu câu tai Mue 2, Phân II 
cüa Hô so yêu câu chào hàng;

Cam kêt bâo hành và hô trg kÿ thuât khi hàng hôa cô su cô do loi cüa nhà sân xuât gây ra cho 
Bên Mua theo yêu câu tai Phân II cüa Hô sa yêu câu chào hàng;

Cam kêt trâch nhiêm cüa don vi cung câp vê sân phâm chào giâ dôi vôi câc khiêu kiên cüa 
bên thù ba.

2. Thoi gian và dia diêm nôp ho so chào hàng 

- Thoi gian: truôc 35 . ̂ Tngàyp 7707/2022.
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- Bia diém: Trung tâm mua sâm, Ngân hàng TMCP Sài Gôn Hà Nôi, tâng 3, Toà nhà 81 Trân 
Hung Bao, Hoàn Kiêm, Hà Nôi (Liên hê Mr.Câu, Bien thoai 0439416404 mây lé 2914, BB: 
0977901188). Moi Hô sa chào hàng gui toi sau thài diêm nêu trên dêu không cô giâ tri.
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PHÀN II: YÊU CÀU CU THÉ

I. Yêu càu vê tinh nàng cüa thiét b|

A. MUCTTÊU, PHAMVI

1. Mue tiêu
Cung câp, lâp dât, câu hinh, thù nghiêm, triên khai, dào tao và hô trg công tac vân hành 

mây ATM mai cho SHB dâm bào dat chat lugng theo düng tiêu chuân cùa hâng sàn xuât dua ra 

và dâp urng yêu câu cüa SHB:

• Tuong thich và dâp üng dây dü câc chûc nâng, djeh vu cüa hê thông SHB hiên cô;

• Triên khai ATM châp nhân thanh toân thé tù và thé chip EMV, dâp üng dây dü câc yêu câu 

cüa tô chüc thé trong nuôc và quôc tê mà SHB tham gia.

Bào hành và bào tri thiêt bi theo düng tiêu chuân kÿ thuât cüa hâng.

2. Pham vi

- Triên khai hê thông ATM trên toàn hê thông SHB;

- ATM duge iàp dat tai câc dia diêm do SHB chi dinh, danh sâch câc diêm dât thiêt bi sè duge 

SHB güi cho Nhà thâu khi triên khai eu thê.

3. Tién dô triên khai

Hoàn thành viêc câu hinh hê thông, ti'ch hgp vôi moi triràng thü nghiêm hê thông Chuyên 

mach và Quân lÿ thé cüa SHB theo yêu câu cüa SHB tôi da 06 tuân kê tù ngày hiêu lue cüa Hgp 

dông;

Hoàn thành viêc bàn giao hàng hôa tai kho cüa nhà thâu trong vông da 8-10 tuân kê tù 

ngày hiêu lire cüa Hgp dông. Khuyên khich Nhà thâu cô thài gian giao hàng và triên khai sam;

4. Mô hinh triên khai.

Câc ATM duge dât tai câc diêm giao dich cüa SHB sè kêt nôi vào hê thông mang nôi bô 

tai diêm giao dich, sau dô thông qua mang WAN nôi bô dê kêt nôi tai trung tâm tai Tru sôr chinh;

Câc ATM duge dât tai câc dia diêm nàm ngoài diêm giao dich cüa SHB sè duge kêt nôi 

dên diêm giao dich gân nhât cüa SHB và thông qua mang WAN à diêm giao dich này kêt nôi tôi 

trung tâm tai Tru sa chinh.

5. Dia diém dur kién triên khai.

- Theo danh sâch câc dia diêm SHB chi dinh triên khai hê thông ATM;

Chi ph i luu kho và vân chuyên do Nhà thâu chiu.

B. YÊUCÀUKY THUÂT

1. Câc yêu càu chung.

- Câc thiêt bi phâi là chinh hàng, nhâp khâu chinh ngach;



Câc thiêt bi phài dông bô, dàm bâo là hàng mai 100% và chua qua sù dung. Thiêt bi cung câp 

phâi dugc sân xuât trong nàm 2022 và không thuôc danh mue ngùng sân xuât cûa hàng sân xuât 

trong thôi gian 02 nâm kê tù ngày chào giâ;

- Câc thiêt bi phâi cô giây chirng nhân chat lugng sàn phâm (CQ), chùng nhân xuât xù hàng hôa 

(CO) kèm theo: Part Number, Serial Number, phiêu bâo hành... cûa chinh hàng;

- Thiêt bj phâi dugc cài dât câc chuong trinh ung dung dâp ûng yêu câu triên khai vân hành djeh 

vu Ngân hàng;

- Dàm bào câc yêu câu vê tinh bâo mât, toàn ven dû lieu cho câc giao dich tài chinh;

- Nhà Thâu cung câp danh sâch câc Ngân hàng dâ triên khai chinh thûc thiêt bi tirang tu tai Viêt 

Nam và sô lugng di kèm, trong truerng hgp nêu cô su thay dôi thiêt bi, linh kiên hoàc chi tiêt moi 

chua sù dung à  Viêt Nam, dê nghi Nhà Thâu làm rô;Thuàng xuyên hoàc câp nhât vôi SHB theo 

yêu câu câc thông tin liên quan dên rüi ro hoat dông ATM và câc giâi phâp khâc phuc, phông 

chông hop lÿ;

- Cung câp giài phâp chông hô diên, diên giât.

2. Yêu càu vè kÿ thuât thiêt bi.
Dâp ùng câc tiêu chuân:

• Chuân thông diêp: hô trg chuân thông diêp NDC/NDC+ dàm bào tuong thich vôi hê 

thông chuyên mach tài chinh và quàn lÿ thé SmartVista cûa SHB;

• Dâp ùng chuân XFS môi nhât;

• Dâp ùng chuân PCI DSS môi nhât;

• Phân cùng và phân mêm dâp ùng tiêu chuân EMV (EMV 4.3 level 1 for hardware and 

EMV 4.3 level 2 for software certifïed) phiên bàn môi nhât và phù hgp, tai thôi diêm triên 

khai lây chùng nhân vôi tô chùc thé quôc tê.

Phàn mèm:

• Hê diêu hành: Windows 10 trô lên;

• Phân mêm kèm theo thiêt bi phài là phân mêm cô phiên bàn môi nhât, dàm bào khai 

thâc dây dù câc tinh nàng cùa ATM;

• Hô trg câc phân mêm ùng dung khâc nhu: Flash, firewall, phân mêm an ninh, bâo 

mât,...;

• Dàm bâo khâ nàng cài dât, câu hinh, chinh sùa mot câch thuân tien, hop lÿ, dê dàng;

• Cho phép tao bô backup ùng dung hoàn chinh (bao gôm hê diêu hành và câc ùng dung) 

và cô thê cài dât trên nhiêu mây ATM;

• Câc phân mêm di kèm phâi cô bàn quyên sù dung vïnh viên chuyên cho SHB và phâi 

dugc cung câp miên phi bàn vâ, sùa loi (nêu cô) cùa Hàng;

• Cô chê dô phân quyên cho viêc sù dung (it nhât 2 câp nguôi quàn tri và nguôi vân hành)
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phân mêm diêu khiên ATM, cô chê dô bào mât cho tùrng User truy nhâp vào mây ATM;

• Uu tiên cô phân mêm anti-virus chuyên nghiçp cho ATM (kèm theo license cho tùng 

mây);

Cau hinh mây tinh dieu khiên:

• Dâp üng tôi thiêu CPU Intel core i5, 8GB RAM DDR4, HDD 500GB x2; 

Cô trang b) o DVD/RW;

• Giao tiêp theo chuân TCP/IP (10/100/1000 Ethernet interface onboard with R e 

connecter);

• Giao tiêp theo chuân USB 2.0, 3.0 và RS232 vôi câc thiêt bi ngoai vi.

Màn hinh hiên thi:

• Màn hinh LCD tôi thiêu 15 inch, tôi thiêu 16 bit mâu, dô phân giâi tôi thiêu 800x600;

• Trong truông hop mây ATM dang xuyên tuông, yêu câu cô thêm màn hinh hô trp vân 

hành ATM, kich thuôc tôi thiêu 10 inch. Trucmg hop Nhà thâu cô lpa chon màn hinh 

LCD càm ung, yêu câu Nhà thâu mô tà và chào giâ thêm cho lua chon này;

• Màn hinh giao djch cûa ATM dupe câu tao bao gôm 2 lôp: Lôp ngoài là 1 fïlter cûng 

nhâm bào vê màn hinh bên trong và cô chüc nàng chông phàn chiêu ânh sâng mât troi, 

chong chôi cho màn hinh giao dich. Lôp trong là màn hinh LCD, gôc nhin hep chông 

nhin trôm.

• Cô 08 phim ch ire nàng di kèm màn hinh giao dich.

Dau doc thé:

Dâu doc thé phài dâp üng câc yêu câu tôi thiêu sau hoâc cao hon:

• Sù dung dâu doc thé kiêu môto cuôn -  Motorized Card Reader;

• Chi'mg chi: EMV 4.3 level 1 for hardware and EMV 4.3 level 2 for software certified

• Dupe trang bi câc tinh nàng chông Anti- skimming; Anti-Fishing

• Giao dich vôi thé tir và thé chip tiêu chuân EMV, VCCS;

• Cô khâ nàng chông doc trôm, câu trôm thông tin;

• Cô khâ nàng trà thé khi mât nguôn;

• Cô dèn thông bâo trang thâi;

• Cô khay giù thé bi nuôt.

Bô phân trâ, dém tien:

• Co chê trà tiên ma sât hoàc chân không;

• Tiên dupe xêp thành bô truôc khi trâ tiên cho khâch hàng. Co chê loai tiên không dat 

tiêu chuân, chông kep dip. Lupng tiên loai không dupe quâ 3% trên tông sô to trâ ra dôi 

vôi tiên dû tiêu chuân luu thông theo düng câc khuyên câo cüa nhà sàn xuât;



• Tôc dô trâ tiên: tôi thiêu 5 tô/1 giây;

• Sô ta tôi da trong 1 lân giao dich: tôi thiêu 50 ta;

• Bâp ümg sô luçmg giao dich vôi tân suât cao, trung binh 1.000 (mot nghin) giao dich riit 

tièn trên mot mây ATM trong 01 ngày;

• Công nghê single reject;

Caméra:

• Yêu câu cô 2 caméra: 1 caméra ghi lai hinh ânh (khuôn mât) khâch hàng, 1 caméra ghi 

lai hinh ânh khâch hàng lây tiên tù ATM;

• C6 khâ nàng ghi lai hinh ânh trong diêu kiên cô cuông dô ânh sâng tir 1 Lux dên 32 000 

Lux (diêu kiên ânh sâng ban ngày và ânh sâng mât trâng hoâc ânh sâng cüa màn hinh 

ATM);

• C6 khâ nàng ghi lai hinh ânh theo su kiên và nhüng thông tin cûa giao dich trên ânh;

• Cô phân mêm quân lÿ caméra cûa ATM dé thuân tien cho viêc tra cûu, tra soât;

• Cô khâ nâng tim kiêm file ânh và video theo thông tin giao dich, vi du thôi gian giao 

dich, ma sô giao dich, sô thé..

Mây in hôa don:

• Là mây in nhiêt;

• Ho tro viêc càt giây theo diêm dânh dâu hoâc theo dô dài và dupe dinh nghïa bôi Ngân 

hàng;

• Cô câc câm bien trang thâi hôa don và ho tro gûi thông tin cânh bâo trang thâi hôa don.

Két sât an toàn:

• Bâp ûng tiêu chuân UL 291 safe hoâc CEN L safe;

• Môi ATM cô chia khôa khoang kÿ thuât và khoâ két sât riêng biêt vôi nhau và riêng biêt 

cho tùng mây (chia khôa không dùng chung);

• U’u tiên khoang két sât và khoang kÿ thuât phâi tâch roi;

Khay dung tièn và khay dung tièn du phông:

• Tôi thiêu 04 khay dung tiên và 01 khay tièn loai;

• Sô lupng tô tiên: tôi thiêu 2,500 tô/ khay dôi vôi khay dung tiên; tôi thiêu 250 tô/khay 

vôi khay dung tiên loai;

• Công nghê ép tiên: dâm bâo lue ép dêu dân lên tiên, giâm thiêu tinh trang tiên bi xô lèch 

gây ket tiên;

• Uu tiên sû dung chung 1 loai khay dung tiên và khay dung tiên du phông cho tât cà câc 

dông mây cung câp;

• U’u tiên cô câm biên cânh bâo khi gân hêt tiên;

• U'u tiên câc khay tiên phâi cô khôa an toàn và kep chi;



• Uu tiên khay tiên loai cô 02 ngàn riêng biêt tâch riêng tiên khâch hàng bô quên và tiên 

loai

Bail phim:

• EPP phiên bân mai nhât, mâ hôa DES, Triple-DES;

• Dâp üng chuân bâo mât bàn phim PCI PTS mai nhât; PCI 5.x certified

• Dâp Crng tiêu chuân EMV

• Cô ca chê xôa thông tin khi bi xâm nhâp;

• Bàn phim bàng kim loai, chông ri sét, chông ma câc kÿ tir trên bàn phim theo thài gian.

• Bàn phim nhâp PIN cô thiêt bj che chàn, chông nhin trôm.

Moi trirông làm viçc:

• Nhiêt dp: May hoat dông tôt trong diêu kiên nhiêt dô 5° C~40° C (trong nhà), 0° C~ 85°C 

(ngoài nhà);

• Dô âm: mây hoat dông tôt à dô âm 20-80% (trong nhà) và 15-100% (ngoài nhà);

• ATM dâm bào hoat dông tôt trong diêu kiên thài tiêt nông âm tai Viçt Nam. Uu tiên 

ATM hoat dông tôt trong câc diêu kiên dàc thù nhir. chiu mua, nâng nông chiêu truc 

tiêp, bui than, không khi cô dô an mon cao;

• Nguôn diên: AC 200-240 V/50-60Hz.

Câc tinh nâng khâc:

• Cô tin hiêu cânh bâo theo su kiên;

• Thân vô mây: thân vô mây bâng thép, chiu duoc Ivre va dâp cao;

• ATM cô chân dê;

• Uu tiên mây cô khâ nâng phât hiên câc thiêt bi ngoài vi cài dât không hçrp le (càm mây 

tinh vào ATM, gân dâu doc thé giâ mao, bàn phim già mao...);

• Uu tiên mây duoc thiêt kê sân sàng cho viêc mà rông cho viêc tich hçp thêm câc thiêt 

bi ngoài vi khâc (nêu cô) nhu dèn, caméra...;

• Uu tiên mây duoc thiêt kê sân sàng cho viçc tich hop thêm câc thiêt bi dâu doc vân tay, 

barcode... và cô giài phâp kèm theo;

• Uu tiên cô hô tro câc chê dô bâo dông: Bâo dông khi bi dâp phâ, di dài...;

• Uu tiên cung câp dich vu trang tri vô mây theo yêu câu thiêt kê cüa Ngân hàng;

- Yêu câu vê thiêt bi UPS

• UPS cô công suât tôi thiêu 1 KVA;

• UPS cô khâ nâng cung câp diên cho ATM hoat dông it nhât 15 phut à chê dô giao dich 

sau khi bi mât diên;

• UPS cô thê hoat dông trong diêu kiên diên âp 110 -  300 VAC và tân sô tir 45 -  60 Hz;

• Diên âp và cuàng dô dông diçn dàu ra cüa UPS phâi dâm bâo cho yêu câu tôi da và tôi



thiêu cüa thiêt bi ATM chào ban cho SHB;

• Uu tiên giâi phâp UPS cô khà nàng khi mât diên, hê thông cho phép ATM hoàn tât giao 

dich cuôi cùng dang thirc hiên, trà thé cho khâch hàng và tu dông diêu khiên tât ATM; 

khi cô diên trà lai, hê thông cô khà nàng tu dông bât ATM, UPS trà lai hoat dông binh 

thuàng;

• Uu tiên UPS cô kich thuàc nhô gon và phù hop, cô thê dât vira trong khoang cûa ATM. 

Truàng hop UPS dât ngoài, phâi cô di kèm dây câm dâp irng yêu câu lâp dât cûa SHB.

C. Lâp dât và trién khai.
Nhà thâu dông vai trô tich hop hê thông, chü tri và phôi hop vài hàng sàn xuât liên quan tâi câc 

sân phâm trong gôi thâu dê thuc hiên lâp dât, cài dât, câu hinh, thiêt lâp tham sô theo düng yêu 

câu kÿ thuât cûa SHB dua ra, dâm bâo dâp üng câc yêu câu hoat dông thông suôt trên toàn hê 

thông;

Nhà thâu phâi cô trâch nhiêm phôi hop vài Nhà thâu giâi phâp Chuyên mach tài chinh và quàn lÿ 

thé SmartVista, vài câc dôi tâc cüa Ngân hàng trong quâ trinh triên khai hê thông;

Ho tro và cung câp dây dû câc giây tà, thü tue giûp SHB hoàn thành viêc lây chûng nhân cüa tô 

dure thé trong nuàc và quôc tê mà SHB tham gia làm thành viên cho dông sân phâm thiêt bi cung 

câp;

Dich vu triên khai chinh hàng hoàc cô üy quyên cûa hàng sân xuât (cung câp giây tà chûng 

minh).

Dê nghi nhà thâu cung câp quy trinh, kê hoach triên khai eu thê

D. Dào tao và chuyin giao.
Nhà thâu cô trâch nhiêm huàng dân, dào tao và chuyên giao công nghê cho cân bô kÿ thuât cüa 

SHB, dàm bâo cô thê vân hành duge hê thông ATM mot câch thành thao;

Nhà thâu phâi cung câp câc khôa hoc trong hoàc ngoài nuàc cho câc cân bô kÿ thuât và nghiêp vu 

cüa SHB nhâm dàm bâo câc cân bô này phâi cô câc kiên thüc vê hê thông ATM, cô khà nàng 

quàn lÿ, vân hành, bâo duông hê thông mot câch thành thao và cô thê lâp câc phuang ân mà rông, 

tich hgp vài câc hê thông và üng dung khâc;

Nhà thâu cô trâch nhiêm xây dung và cung câp câc tài lieu (bân cûng và bân mêm) mô tâ chi tiêt 

câch thüc dâu nôi, cài dât, câu hinh, thiêt lâp tham so, tinh chinh hê thông và hiràng dân sü dung 

kÿ thuât (câc quy trinh vân hành, quàn tri, xü lÿ su cô...);

Nhà thâu cô trâch nhiêm cung câp câc tài lieu huàng dân sü dung cho câc cân bô nghiêp vu, cân 

bô chuyên trâch cüa Ngân hàng, dâc biêt là câc khuyên câo trong quâ trinh vân hành, tiêp quÿ 

ATM, dâm bâo ATM cô thê hoat dông vài hiêu suât tôt nhât;

Nhà thâu cô trâch nhiêm cung câp công cq (tools) hô tro kiêm tra (test) câc thiêt bi phân cüng dê 

xâc dinh nguyên nhân loi và câc tài lieu (bân cüng và bân mêm) và huàng dân sü dung;
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Nhà thâu phài cô trâch nhiêm cung câp dây dû câc bàn mâ loi cüa thiêt bi (error code);

Giâng viên phài là chuyên gia cô bàng câp chuyên mon và kinh nghiêm phù hop vôi lïnh v\rc dào 

tao liên quan.

E. Kiém tra, bàn giao và nghiêm thu
1. Kiêm tra

Kiêm tra và bàn giao sa bô

• Hai bên kiêm tra sa hô hàng hôa tai kho cüa Nhà thâu;

• Nôi dung kiêm tra:

Trang thiêt bi nhâp khâu phài nguyên dai, nguyên kiên

Kiêm tra danh mue, sô lugng, chüng loai, xuât xü hàng hôa, dâc tinh kÿ thuât duge liêt kê -  Yêu 

câu kÿ thuât cüa Thu mai du thâu này;

• Hai bên lâp Biên bàn xâc nhân kêt quà kiêm tra và câc mâ thiêt bi (serial) dâ duge kiêm tra. 

Kiêm tra và bàn giao tai dia diêm triên khai

• Nhà thâu hoàn thành lâp dât, cài dât, câu hinh, thiêt lâp tham sô;

• Nhà thâu bàn giao chia khôa câc thiêt bj ATM tai dia diêm triên khai;

• Nhà thâu bàn giao bàn quyên sù dung, tài lieu gôc kèm theo thiêt bi, giây bào hành;

• Hai bên lâp Biên bàn xâc nhân kêt quà kiêm tra và bàn giao cho tùng thiêt bi tai dia diêm

triên khai;

2. Nghiêm thu

SHB sè tiên hành nghiêm thu sau khi toàn bô hê thông ATM dà hoàn thành vân hành thù nghiêm 

và duçc dua vào vân hành chinh thüc trên toàn hç thông, dâp üng düng, dây dü câc yêu câu cüa 

SHB và duge SHB xâc nhân bàng biên bàn nghiêm thu tông thê.

F. Bào hành, ho tro1 kÿ thuât và bào tri.
Nhà thâu cô lai thê nêu là dai diên cüa hàng cung câp ATM tai Viêt Nam và toàn bô công tâc bào 

hành, bào tri, hô tra kÿ thuât duac thuc hiên bài câc kÿ su cüa hàng cung câp ATM 

Nhà thâu cung câp bào hành, bào tri và hô tra kÿ thuât cho toàn bô câc hành hôa cung câp trong 

gôi thâu (bao gôm ATM, khay tiên, UPS và câc thiêt bi khuyên mai di kèm (nêu cô)

Thôi gian bào hành tôi thiêu theo quy chuân cüa Nhà sân xuât nhung không duai 36 thâng kê tù 

thôi diêm 2 bên kÿ biên bàn nghiêm thu tông thê hê thông. Hê thông phài duac bào hành, bào tri 

bài mot Trung tâm bào hành cüa Nhà sân xuât hoâc duac üy quyên bài Nhà sân xuât tai Viêt 

Nam;

Thôi gian khàc phuc su cô tôi da là 02 già kê tù khi nhân duac thông bâo yêu câu cüa SHB dôi 

vài câc ATM dât tai khu vue cô trung tâm bào hành cüa Nhà thâu và không quà 24 già dôi vài 

câc khu vue khàc;

Dôi vài thiêt bi phân cüng phât sinh loi, Nhà thâu phài cô thiêt bi/linh kiên/câu phân thay thê tam 

thôi nêu không xù lÿ duge. Truàng hgp câc thiêt bi phân cüng phài mang di bâo hành thi thài han



hoàn trà thiêt bi toi da là 30 ngày. Quâ thôi han này, nêu loi cüa thiêt bi chua dugc xù lÿ xong và 

chua hoàn trà cho SHB thi Nhà thâu phâi cô trâch nhiêm thay thê thiêt bi ATM moi 100% vôi câu 

hinh, chirc nâng tôi thiêu tirong duang và tirong thich vôi hê thông sàn cô cüa SHB;

Thiêt bi/linh kiên/câu phân thay thê là câc thiêt bi/linh kiên/câu phân moi 100%, chua qua sû 

dung và hàng hôa thay thê phâi cô cùng nguôn gôc xuât xû nhu thiêt bi loi phâi thay thê trên 

ATM;

Bôi vôi moi loi phât sinh, nhà thâu cô trâch nhiêm thay thê thiêt bi, nâng câp, câp nhât chinh sùa 

khâc phuc sur cô; Nêu quâ 3 lân liên tiêp thay thê thiêt bi, nâng câp, câp nhât chinh sùa khàc phuc 

su cô hoàc thoi gian kê tir khi tiêp nhân khâc phuc su cô quâ 03 thâng mà su cô dô không dugc 

khàc phuc triêt dê, Nhà Thâu cô trâch nhiêm thay thê ATM gàp su cô bàng mot ATM môi 100%, 

cô câu hinh, chuc nâng tôi thiêu tuorng duong, tuong thich vôi hê thông sân cô cüa SHB và là loai 

thiêt bi ATM không gàp hiên tugng tuong tu nhu ATM dâ gàp su cô;

Truông hgp Nhà Thâu phài cung câp ATM môi thay thê thi toàn bô chi phi cho viêc thay thê, vân 

chuyên do Nhà Thâu chiu trâch nhiêm;

Bia diêm bào hành và hô trg kÿ thuât tai noi làp dàt ATM;

Nhà thâu phâi cung câp quy trinh bâo hành bâo tri và hô trg kÿ thuât âp dung cho SHB trong Hô 

sa du thâu.

II.Yêu càu vè hàng hôa, thirong mai :
1. Yêu càu doi vôi hàng hôa:

1.1. Sô lugng : 03 mây ATM và câc thiêt bi di kèm eu thê nhu sau:
2. Chi tiêt hàng hôa.

Loai thiêt bj So lirçmg Bon v{

Mây ATM dê sânh , tiêp tiên cùa 
truôc.

3 Chiée

Bô luu diên -  UPS dùng cho mây 
ATM 3 Chiée

Bô khay tiên du phông mây ATM 3 Bô

2.1. Hàng môi chinh hàng, dugc sàn xuât tir nâm 2022.

3. Yêu càu vè thirong mai
3.1. Dông tiên chào giâ: Viêt Nam dong.

3.2. Dông tiên thanh toân: Viêt Nam dông.

3.3. Phmrng thiec thanh toân: Chuyên khoân vào tài khoàn cüa nhà thâu mô tai SHB.

3.4. Diêu kiên thanh toân
Bgt 1 : Tarn ûng 30% trong vông 07 (bày) ngày kê tir ngày kÿ hop dong.
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- Bçrt 2: Bên Mua thanh toân cho Bên Bân 100% (cô khâu trir 30% tam ûng) tông giâ 
tri hop dông trong vông 07 (bày) kê tù ngày Bên Bân bàn giao cho bên mua câc giây 
tà, tài lieu sau:

■ Giây dê nghi thanh toân;

■ Hôa don tài chinh hop lê;

■ Biên bân nghiêm thu tông thê.

■ CO/CQ kèm theo.

4. Bâng cliào giâ chi tiét
Nhà thâu trinh bày Bâng chào giâ chi tiêt nhir sau: (Giâ cung câp dupe tinh bâng dông tiên 

quy dinh tai Phân II, Mue 2).

STT Hang mue So
lirpng Bon giâ Thành tièn 

chira VAT
Thué VAT 

(%)
Thành tien dâ 

cô VAT

1 2 3 4 5=3*4 6=5*% VAT 7=5+6

TÔNG SÔ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÔN -  HÀ NÔI

PHÔ TÔNG GIÂM BÔC

tA/ÿfS StûÆee- dfùt
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