MỜI CÁC ĐỐI TÁC THAM GIA CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU
Để phục vụ cho Đề án Quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, căn
cứ vào quyết định số 4199 của UBND TP.HCM ngày 15/8/2016, căn cứ vào hợp
đồng trách nhiệm số006 ngày 25/10/2016 của Sở công thương TP.HCM với Hội
Công nghệ cao, Hội công nghệ cao mời các nhà cung cấp trong và nước ngoài
tham gia cung cấp các vật liệu, nguyên liệu sau đây:
Nhóm 1: Vòng niêm phong có QR code khắc lasser: số lượng từ 300.000600.000 vòng/tháng
Các đối tác mong muốn cung cấp các nguyên vật liệu trên, vui lòng gửi 03 bộ
tài liệu, mỗi bộ bao gồm các giấy tờ sau:
- Bản mô tả chi tiết sản phẩm
- Số lượng mẫu: mỗi loại 10 mẫu
- Bản sao công chứng các chứng chỉ liên quan
Lưu ý: 03 (ba) bộ tài liệu được niêm phong trong hộp đựng tài liệu hay phong
bì dán kín, có ghi rõ ngày giờ được tiếp nhận tại Trụ sở Hội Công nghệ Cao và
chữ ký người tiếp nhận.
Vui lòng gửi trực tiếp đến trụ sở Hội Công nghệ cao TP.HCM
Địa chỉ: 121/40 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Thời gian: trước 16 giờ thứ 5, ngày 03 tháng 11 năm 2016
Người tiếp nhận: Chị Nguyễn Thị Hoàng Vân
Các đơn vị được xét tuyển vòng cuối sẽ được mời miêu tả cụ thể vào lúc 2 giờ,
thứ 6 ngày 04 tháng 11 năm 2016 tại trụ sở của Hội Công nghệ cao.
Mô tả kỹ thuật Vòng nhận diện
- Là vòng niêm phong bảo đảm không tháo ra được sau khi niêm phong ( miêu
tả và chứng minh);
- Chịu nhiệt trên 200oC không biến dạng, phai màu sắc;
- Chịu lực khoảng 46 kg mà không tụt khóa;
- Thân dây đủ chiều dài cần thiết để buộc các loại heo khác nhau;
- Vỉ vòng, dây đủ dài - rộng có thể khắc laser và khắc mã số tại thân dây và vỉ
vòng;
- Có ít nhất 4 màu cho một loại mẫu;
- Có thể đọc được QR code khắc laser bằng điện thoại thông minh;
- Là vòng niêm phong bằng các chất liệu có thể tái sử dụng;
- Chất lượng vòng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;
- Vòng niêm phong được làm bằng chất liệu và thiết kế thuận lợi cho việc thao
tác;

Tiêu chí chọn lựa nhà cung cấp vòng nhận diện:
- Nhà sản xuất có thị phần lớn tại Việt Nam đang cung cấp cho các tập đoàn đa
quốc và cho lĩnh vực thực phẩm (có giấy tờ chứng minh rõ các đối tác và quy
mô);
- Có các chứng chỉ quốc tế về nhà máy và về sản phẩm (gửi bản sao);
- Miêu tả phương án dự phòng khi có sự cố tại nhà máy ở một quốc gia;
- Miêu tả việc tiếp nhận code và in khắc laser tự động và kiểm soát các code đã
khắc (vui lòng miêu tả các chu trình cụ thể);
- Miêu tả hệ thống, chu trình đóng gói, chuyển hàng tới nhà phân phối;
- Miêu tả việc thay đổi thiết kế và chu trình theo yêu cầu;
- Miêu tả tiêu chí về thời gian sản xuất, tiến độ giao hàng, hàng lưu kho dự trữ
an toàn;
- Chào giá cạnh tranh 1 vòng và cam kết giá bán không thay đổi trong vòng 2
năm.
Nhóm 2: Tem Truy xuất - Số lượng 10-15 cuộn/ngày
Các đối tác mong muốn cung cấp các nguyên vật liệu trên, vui lòng gửi 03 bộ
tài liệu, mỗi bộ bao gồm:
- Bản mô tả chi tiết sản phẩm
- Số lượng mẫu: mỗi loại 1-3 mẫu
- Bản sao công chứng các chứng chỉ liên quan
Lưu ý: 03 (ba) bộ tài liệu được niêm phong trong hộp đựng tài liệu hay phong
bì dán kín, có ghi rõ ngày giờ được tiếp nhận tại Trụ sở Hội Công nghệ Cao và
chữ ký người tiếp nhận
Vui lòng gửi trực tiếp đến trụ sở Hội Công nghệ cao TP.HCM
Địa chỉ: 121/40 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Thời gian: trước 16 giờ thứ 5, ngày 03 tháng 11 năm 2016
Người tiếp nhận: Chị Nguyễn Thị Hoàng Vân
Các đơn vị được xét tuyển vòng cuối sẽ được mời miêu tả cụ thể vào lúc 2 giờ,
thứ 6 ngày 04 tháng 11 năm 2016 tại trụ sở của Hội Công nghệ cao.
Mô tả yêu cầu kỹ thuật in Tem truy xuất
Là Tem ColoGram bản quyền do nhà vận hành hệ thống TE-FOOD cung cấp:
- Tem in màu, code màu do nhà vận hành cung cấp;
- Màu sắc thay đổi theo cuộn giấy in hàng ngày;
- QR code được in bằng nhiệt riêng;
- Kích cỡ 1,5cm x 2,5cm, giấy cuộn, độ dài 150 m;
- In theo vỉ, mỗi vỉ 48 tem truy xuất;
- Qui cách đóng gói: mỗi gói 30 vỉ, đóng bằng bao nilong, có dán QR code bên
ngoài;

- Loại giấy in không bung ra khi dán vào túi bao bì, không quá mỏng, có thể đọc
QR code bằng điện thoại thông minh.
Tiêu chí chọn lựa nhà cung cấp tem truy xuất:
- Nhà sản xuất có đội ngũ nhân viên IT chuyên nghiệp (miêu tả cụ thể nhân lực
IT ) đang cung cấp các sản phẩm tem, nhãn đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các tập
đoàn đa quốc (đề nghị chứng minh rõ các đối tác và độ lớn, độ khó về mặt kỹ
thuật)
- Yêu cầu về hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Có phòng in tem truy xuất riêng biệt, có cửa kiểm soát ra vào bằng code cho
người có chức năng, đăng ký ID trước;
+ Có camera quan sát 24/7 đặt tại phòng in tem truy xuất và truyền về Trung
tâm quản lý theo dõi;
+ Có đường truyền Internet (leased line) riêng cho phòng đặt máy in tem truy
xuất;
+ Có trang bị đủ số máy in kết nối trực tiếp với hệ thống trung tâm và 1 máy dự
phòng;
+ In liên tục 24/7 theo lệnh chuyển qua;
+ Bảo đảm đóng gói, giao hàng 365 ngày/năm;
+ Bảo đảm việc kiểm tra phòng in đột xuất bất kỳ lúc nào;
- Miêu tả phương án dự phòng khi có sự cố tại nhà máy in;
- Miêu tả việc tiếp nhận code và in và kiểm soát các sản phẩm đã in tránh thất
thoát, giả mạo, in thêm;
- Miêu tả hệ thống, chu trình đóng gói, chuyển hàng tới nhà phân phối;
- Miêu tả tiêu chí về thời gian sản xuất, tiến độ giao hàng, hàng lưu kho dự trữ
an toàn;
- Chào giá cạnh tranh 1 con tem truy xuất và cam kết giá bán không thay đổi
trong vòng 2 năm./.

