TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO NHÀ THẦU
1. Đăng nhập hệ thống
- Truy cập vào hệ thống thông qua đường dẫn http://tng.vn/dau_thau_fe/login

- Bước 1: Nhập mã số thuế
- Bước 2: Nhập mật khẩu
- Bước 3: Nhập mã xác thực
- Bước 4: Ấn đăng nhập
Chú ý: Nhà thầu đăng nhập sử dụng mã số thuế của công ty/doanh nghiệp với mật
khẩu đã đăng ký khi tạo tài khoản (Nếu không rõ hoặc quên, vui lòng liên hệ đầu mối
TNG để được hỗ trợ)

2. Đăng ký tài khoản: Khi nhà thầu muốn tham gia các gói thầu của TNG mà chưa có
tài khoản thì nhà thầu có thể đăng ký mới tài khoản cho công ty/doanh nghiệp của
mình theo các bước sau:
- Truy cập vào hệ thống thông qua đường dẫn http://tng.vn/dau_thau_fe/login

- Chọn “Chưa có tài khoản, đăng ký tại đây”

- Nhập các thông tin vào form trên
- Ấn nút “ĐĂNG KÝ”
- Chờ quản trị hệ thống kích hoạt tài khoản
3. Thực hiện gói thầu
3.1. Xem các tài liệu đã có sẵn: Sau khi đăng nhập thành công, quý nhà thầu sẽ nhìn
thấy danh sách các gói thầu mà mình có thể tham dự, chọn gói thầu mà quý nhà thầu
muốn tiến hành thực hiện.

(1): Nhóm tài liệu do chủ đầu tư cung cấp cho nhà thầu
(2): Nhóm tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư
3.2. Nộp hồ sơ thầu
- Click chọn “Nộp hồ sơ dự thầu”

- Chọn tệp tài liệu tải lên (1)
- Chọn “loại tài liệu” (2)
- Chọn “Nộp hồ sơ” (3)

3.3. Xóa, tải tài liệu gói thầu
- Chọn vào biểu tượng download tương ứng với tài liệu muốn download

- Chọn vào biểu tượng nút xóa để xóa tài liệu tương ứng

3.4. Báo giá gói thầu
- Chọn “BÁO GIÁ”

- Nhà thầu có thể trực tiếp nhập giá chào hàng lên form hoặc import từ tệp theo chuẩn
3.4.1. Nhập trực tiếp từ form
- Nhập xuất xứ
- Nhập giá
- Chọn “Nộp báo giá”

3.4.2. Nhập bằng cách import file
- Tải danh sách tệp gồm danh sách mặt hàng cần báo giá

- Sau khi nhập đủ thông tin vào trong tệp báo giá ở bước trên thì tiến hành tải lên tệp
báo giá để hệ thống cập nhật giá (Sau khi nhà thầu tải lên file, hệ thống sẽ tự cập nhật
giá của các mặt hàng trong danh sách vào hệ thống)

