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I. Kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu
1. C¸c quan niÖm vÒ ®Êu thÇu:
Trong n−íc :
 Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt 1998: “®ä c«ng khai, ai nhËn lµm, nhËn b¸n víi ®iÒu
kiÖn tèt nhÊt th× ®−îc giao cho lµm hoÆc ®−îc b¸n”
 LuËt §Êu thÇu 29/11/2005 : “lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c
yªu cÇu cña BMT ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi
®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh
b¹ch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ”
Quèc tÕ :
Mua sắm : Procurement, Purchasing, Acquisition
ðấu thầu : Bidding, tendering
2. Ph©n biÖt ®Êu thÇu víi ®Êu gi¸:
- Tªn gäi
Bidding
- §èi t−îng
Ng−êi mua
- Môc ®Ých
Gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt
- Thêi gian thùc hiÖn Kh«ng thÓ chän ngay

Auction
Ng−êi b¸n
Gi¸ cao nhÊt
Chän ngay
3

I. Kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu
3. C¸c thuËt ng÷ vÒ ®Êu thÇu
a) LuËt §Êu thÇu cã 39 thuËt ng÷
Vèn Nhµ n−íc
BMT
Gãi thÇu
Gi¸ ®¸nh gi¸ (chi phÝ)
Gi¸ ký hîp ®ång

§Êu thÇu trong n−íc/QT
Nhµ thÇu chÝnh
Gi¸ gãi thÇu
Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu
ThÈm ®Þnh ®Êu thÇu …

b) NghÞ ®Þnh 85/CP cã 11 thuËt ng÷
Sö dông vèn nhµ n−íc
Hå s¬ ®Ò xuÊt
Vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
Gãi thÇu lùa chän tæng thÇu
Thêi gian cã hiÖu lùc cña B§DT

Ng−êi cã thÈm quyÒn
Nhµ thÇu phô
Gi¸ dù thÇu
Gi¸ tróng thÇu

Hå s¬ yªu cÇu
KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu
Tham gia ®Êu thÇu
Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT
B/c ®Çu t−, B/c DA§T
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I. Kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu
4. C¸c chñ thÓ tham gia ®Êu thÇu
a) C¸c chñ thÓ trùc tiÕp tham gia häat ®éng ®Êu thÇu:
 Ng−êi cã thÈm quyÒn
 Chñ ®Çu t−
 Bªn mêi thÇu
 Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu
 Nhµ thÇu
 C¬ quan / tæ chøc thÈm ®Þnh
b) C¸c chñ thÓ gi¸n tiÕp tham gia häat ®éng ®Êu thÇu:
C¬ quan kiÓm tra, thanh tra
C¬ quan / tæ chøc kiÓm tãan ®éc lËp
C«ng luËn, c¬ quan b¸o chÝ
Gi¸m s¸t cña céng ®ång
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ii. Môc tiªu cña ph¸p luËt ®Êu thÇu
1. Thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vÒ ®Êu thÇu
theo h−íng lµ LuËt gèc vÒ ®Êu thÇu sö dông vèn NN
2. T¨ng c−êng tÝnh c¹nh tranh - c«ng b»ng - minh b¹ch
- hiÖu qu¶ kinh tÕ
3. Kh¾c phôc c¸c tån t¹i trong ®Êu thÇu
4. T¨ng c−êng ph©n cÊp, ®¬n gi¶n hãa thñ tôc, t¨ng
c−êng hËu kiÓm
5. T¨ng c−êng héi nhËp víi quèc tÕ vµ t¨ng c−êng
n¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña nhµ thÇu trong n−íc
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III. HÖ thèng ph¸p lý vÒ ®Êu thÇu hiÖn hµnh





LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 :

Ngµy Quèc héi th«ng qua 29/11/2005 (hiÖu lùc 1/4/2006)

LuËt söa ®æi sè 38/2009/QH12 :

Ngµy Quèc héi th«ng qua 19/6/2009 (hiÖu lùc 1/8/2009)

H−íng dÉn LuËt §Êu thÇu :

NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 85/N§-CP ngµy 15/10/2009 (hiÖu lùc 1/12/2009) thay thÕ NghÞ ®Þnh
sè 58/N§-CP ngµy 5/5/2008

H−íng dÉn NghÞ ®Þnh 58/CP cña ChÝnh phñ :

1. QuyÕt ®Þnh cña TTCP sè 49/2007/Q§-TTg, 11/4/2007
2. Th«ng t− h−íng dÉn cña Bé TM sè 13/2006/TT-BTM, 29/11/2006
3. TT cña Bé TC 63/2007/TT-BTC, 15/6/2007 (TT söa ®æi 131/TT-BTC, 5/11/2007)
4. Th«ng t− liªn tÞch cña Bé Y tÕ - Bé TC sè 10/2007/TTLT-BYT-BTC, 10/8/2007
5. QuyÕt ®Þnh cña Bé KH&§T sè 678/2008/Q§-BKH, 2/6/2008
6. Th«ng t− cña Bé KH&§T sè 03/2009/TT-BKH, 16/4/2009
7. Th«ng t− cña Bé KH&§T sè 02/2009/TT-BKH, 17/02/2009
8. QuyÕt ®Þnh cña Bé KH&§T sè 937/2008/Q§-BKH, 23/7/2008
9. QuyÕt ®Þnh cña Bé KH&§T sè 1048/2008/Q§-BKH, 11/8/2008
10. Quyết ñịnh cña Bé KH&ðT sè 1118/2008/Qð-BKH, 3/9/2008
11. QuyÕt ®Þnh cña Bé KH&§T sè 731/2008/Q§-BKH, 10/6/2008
12. QuyÕt ®Þnh cña Bé KH&§T sè 1744/2008/Q§-BKH, 29/12/2008
13. QuyÕt ®Þnh cña Bé KH&§T sè 1121/2008/Q§-BKH, 3/9/2008
14. QuyÕt ®Þnh cña Bé KH&§T sè 1068/2008/Q§-BKH, 15/8/2008
15. V¨n b¶n cña Bé KH&§T sè 4073/BKH-QL§T, 5/6/2008
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Iv. Häat ®éng ®Êu thÇu trong chu kú dù ¸n

§¸nh gi¸,
kÕt thóc
dù ¸n

X¸c
®Þnh
dù ¸n

TriÓn
khai, thùc
hiÖn
dù ¸n

ChuÈn
bÞ
dù ¸n

LËp
kÕ ho¹ch
thùc hiÖn

Tr×nh,
thÈm
®Þnh, phª
duyÖt dù
¸n
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu (§iÒu 1) lµ c¸c gãi
thÇu sö dông vèn nhµ n−íc thuéc Dù ¸n sau :
 Dù ¸n sö dông tõ 30% vèn NN trë lªn so víi TM§T cho
môc tiªu ®Çu t− ph¸t triÓn : (i) DA x©y dùng míi, n©ng
cÊp më réng; (ii) DA mua s¾m tµi s¶n / th. bÞ kh«ng cÇn
l¾p ®Æt; (iii) DA quy ho¹ch vïng, ngµnh, ®« thÞ, n«ng
th«n; (iv) DA nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ, hç trî
Kü thuËt
 Dù ¸n sö dông vèn NN ®Ó mua s¾m tµi s¶n ®Ó duy tr×
ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña c¬ quan nhµ n−íc, tæ
chøc - ®oµn thÓ, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n
 Dù ¸n sö dông vèn NN ®Ó mua s¾m tµi s¶n nh»m phôc
vô c¶i t¹o söa ch÷a lín thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt,
c«ng tr×nh nhµ x−ëng ®t ®Çu t− cña DNNN
9

v. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
2. Quy ®Þnh ¸p dông LuËt §Êu thÇu (§iÒu 2 & 3)
a) §èi t−îng ¸p dông LuËt §Êu thÇu (§iÒu 2)
 §èi t−îng b¾t buéc lµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n trùc tiÕp tham gia
ho¹t ®éng ®Êu thÇu sö dông vèn NN vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n
liªn quan thuéc ph¹m vi ®iÌu chØnh cña LuËt §Êu thÇu
 Tæ chøc c¸ nh©n kh¸c tuú chän
b) ¸p dông LuËt §Êu thÇu vµ ph¸p luËt kh¸c (§iÒu 3)
 Mäi häat ®éng ®Êu thÇu thuộc phạm vi ñiều chỉnh ph¶i tu©n thñ
LuËt §Êu thÇu vµ ph¸p luËt cã liªn quan
 Tr−êng hîp cã ®Æc thï vÒ ®Êu thÇu quy ®Þnh ë luËt kh¸c th× ¸p
dông theo quy ®Þnh cña luËt ®ã
 Tr−êng hîp sö dông ODA thùc hiÖn lùa chän nhµ thÇu theo
®iÒu −íc quèc tÕ hoÆc tháa thuËn quèc tÕ
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
3. §¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu (§iÒu 5)
a) Ph−¬ng tiÖn ®¨ng t¶i :

B¸o §Êu thÇu vµ Trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu (b¾t buéc)

C¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c (chØ ®¨ng l¹i)
b) Néi dung ®¨ng t¶i :

KÕ ho¹ch ®Êu thÇu

Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ s¬ tuyÓn

Th«ng b¸o mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu réng rti

Danh s¸ch nhµ thÇu ®−îc mêi tham gia ®Êu thÇu

KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu

Th«ng tin xö lý vi ph¹m ph¸p luËt ®Êu thÇu

V¨n b¶n QPPL hiÖn hµnh

C¸c th«ng tin liªn quan kh¸c
11

V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
4. Chuyªn nghiÖp hãa ho¹t ®éng ®Êu thÇu (§iÒu 9)
 Chñ ®Çu t− cã ®ñ nh©n sù ®¸p øng th× tù m×nh lµm BMT: Th«ng

qua BQLDA, Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc Bé phËn nghiÖp vô
liªn quan
 Chñ ®Çu t− kh«ng ®ñ nh©n sù hoÆc nh©n sù kh«ng ®¸p øng lµm
BMT. Lùa chän mét tæ chøc t− vÊn hoÆc mét tæ chøc ®Êu thÇu
chuyªn nghiÖp cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thay m×nh lµm
BMT song vÉn ph¶I chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ
thÇu
 C¸ nh©n tham gia BMT ph¶i : (1) am hiÓu ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu;
(2) cã kiÕn thøc vÒ QLDA; (3) cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp
víi yªu cÇu cña gãi thÇu; (4) cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ phï hîp
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
5. §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu (§iÒu 10)
1)

Cã t− c¸ch hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 (nhµ thÇu lµ tæ
chøc) hoÆc §iÒu 8 (nhµ thÇu lµ c¸ nh©n)

2)

ChØ ®−îc tham gia trong mét HSDT ®èi víi mét gãi thÇu
víi t− c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp hoÆc liªn danh dù thÇu.
Tr−êng hîp liªn danh ph¶i cã v¨n b¶n tháa thuËn, quy
®Þnh râ ng−êi ®øng ®Çu, tr¸ch nhiÖm chung vµ riªng cña
tõng thµnh viªn

3)

§¸p øng yªu cÇu nªu trong th«ng b¸o / th− mêi thÇu

4)

§¶m b¶o yªu cÇu c¹nh tranh trong ®Êu thÇu
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
6. T− c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu
a) Nhµ thÇu lµ tæ chøc (§iÒu 7) cã t− c¸ch hîp lÖ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn
sau:
1) Cã giÊy chøng nhËn §KKD, giÊy chøng nhËn ®Çu t− hoÆc cã quyÕt
®Þnh thµnh lËp (®èi víi nhµ thÇu trong n−íc); Cã ®¨ng ký häat ®éng
do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n−íc n¬i nhµ thÇu mang quèc tÞch
cÊp (®èi víi nhµ thÇu n−íc ngoµi)
2) H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp
3) Kh«ng bÞ kÕt luËn cã t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, ph¸ s¶n
hoÆc nî ®äng kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶, ®ang trong qu¸ tr×nh gi¶i
thÓ
b) Nhµ thÇu lµ c¸ nh©n (§iÒu 8) cã t− c¸ch hîp lÖ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn
sau :
1) N¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cña
n−íc mµ c¸ nh©n ®ã lµ c«ng d©n
2) ð¨ng ký ho¹t ®éng hîp ph¸p hoÆc chøng chØ chuyªn m«n phï hîp
do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp
3) Kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù
14
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
7. B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu (Kháan 2 §iÒu 2 LS§, §iÒu 3 N§ 85/CP)
a) C¸c yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o c¹nh tranh :
 §éc lËp vÒ tæ chøc, kh«ng cïng phô thuéc vµo mét c¬ quan qu¶n lý
 §éc lËp vÒ tµi chÝnh
b) Lé tr×nh thùc hiÖn ®¶m b¶o c¹nh tranh
(1) Gi÷a c¸c nhµ thÇu víi nhau :

Häat ®éng theo LuËt DN hoÆc kh«ng cïng mét c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp ra
QuyÕt ®Þnh thµnh lËp

Kh«ng cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp trªn 30% cña nhau
(2) Gi÷a nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu víi chñ ®Çu t− :

Nhµ thÇu häat ®éng theo LDN, kh«ng cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp trªn 50%
cña nhau

Nhµ thÇu lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp : Kh«ng cïng thuéc mét c¬ quan, ®¬n vÞ trùc
tiÕp ra Q§ thµnh lËp, ph¶I tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh

Nhµ thÇu lµ DNNN thuéc diÖn ph¶i chuyÓn ®æi theo LDN : Kh«ng cã cæ
phÇn hoÆc vèn gãp trªn 50% cña nhau kÓ tõ thêi gian ®t quy ®Þnh ph¶i
chuyÓn ®æi

Nhµ thÇu lµ DNNN thuéc diÖn Nhµ n−íc ph¶I n¾m gi÷ phÇn vèn chi phèi :
15
theo quy ®Þnh riªng cña TTCP

V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
8. C¸c hµnh vi bÞ cÊm (§iÒu 12 L§T, K3 §iÒu 2 LS§)
1)

§−a nhËn hoÆc ®ßi hái dÉn ®Õn hµnh ®éng thiÕu trung thùc, kh«ng kh¸ch
quan trong viÖc quyÕt ®Þnh lùa chän nhµ thÇu, ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång
2)
Dïng ¶nh h−ëng c¸ nh©n ®Ó t¸c ®éng/can thiÖp/b¸o c¸o sai
3)
CÊu kÕt th«ng ®ång gi÷a c¸c bªn trong ®Êu thÇu
4)
Võa ®¸nh gi¸ HSDT võa thÈm ®Þnh trong cïng mét gãi thÇu
5)
Nªu yªu cÇu vÒ th−¬ng hiÖu hoÆc nguån gèc hµng hãa trong HSMT
6)
Tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu do m×nh lµm BMT
7)
Chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu tr¸I quy ®Þnh (§iÒu 6, kho¶n 4)
8)
Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu cung cÊp hµng hãa, x©y l¾p cho gãi thÇu do
m×nh cung cÊp dÞch vô t− vÊn (trõ gãi thÇu EPC)
9)
TiÕt lé tµi liÖu, th«ng tin trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu
10) S¾p ®Æt ®Ó cha mÑ ®Î, cha mÑ vî hoÆc chång, vî hoÆc chång, con ®Î, con
nu«i, con d©u, con rÓ, anh chÞ em ruét tham gia ®Êu thÇu mµ m×nh lµm bªn
mêi thÇu, xÐt thÇu, thÈm ®Þnh, phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
8. C¸c hµnh vi bÞ cÊm (§iÒu 12 L§T, K3 §iÒu 2 LS§)
11) Lµm tr¸i quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, g©y khã kh¨n trong gi¶i ng©n
12) Dµn xÕp th«ng ®ång gi÷a hai hay nhiÒu nhµ thÇu, nhµ thÇu thi c«ng
vµ t− vÊn gi¸m s¸t hoÆc víi c¬ quan nghiÖm thu
13) §øng tªn tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu thuéc dù ¸n do c¬ quan m×nh
®t c«ng t¸c trong thêi h¹n 1 n¨m kÎ tõ khi th«i viÖc
14) Cho nhµ thÇu kh¸c sö dông t− c¸ch cña m×nh hoÆc chuyÓn nh−îng
thÇu
15) Lîi dông kiÕn nghÞ ®Ó c¶n trë qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, ký kÕt H§
16) ¸p dông h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu kh«ng ph¶i lµ ®Êu thÇu réng
rti khi kh«ng ®ñ ®iÒu kÖn
17) Tæ chøc ®Êu thÇu khi nguån vèn cho gãi thÇu ch−a ®−îc x¸c ®Þnh
18) Bªn mêi thÇu kh«ng b¸n HSMT cho nhµ thÇu theo quy ®Þnh
19) Sö dông lao ®éng n−íc ngßai kh«ng ®óng quy ®Þnh
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
9. §iÒu kiÖn ®Êu thÇu quèc tÕ (§iÒu 13)
a) C¸c tr−êng hîp ®−îc tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ :
 Gãi thÇu thuéc Dù ¸n ODA cã quy ®Þnh cña nhµ tµi trî
 Gãi thÇu MSHH mµ HH ®ã ë trong n−íc ch−a ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
 Gãi thÇu mµ nhµ thÇu trong n−íc kh«ng ®¸p øng hoÆc ®t ®Êu thÇu
trong n−íc nh−ng kh«ng chän ®−îc nhµ thÇu tróng thÇu
b) §iÒu kiÖn ®èi víi nhµ thÇu n−íc ngoµi :
 Kh«ng b¾t buéc nhµ thÇu n−íc ngoµi ph¶i liªn danh hoÆc cam kÕt
sö dông thÇu phô trong n−íc khi tham gia ñấu thầu quốc tế tại VN.
Tr−êng hîp HSDT cã cam kÕt liªn danh hoÆc sö dông thÇu phô VN
nh−ng khi tróng thÇu nhµ n−íc ngoµi kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt
nãi trªn th× sÏ bÞ lo¹i
 Nhµ thÇu n−íc ngßai tróng thÇu ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña
ChÝnh phñ ViÖt Nam vÒ qu¶n lý nhµ thÇu n−íc ngßai

18
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
10. ¦u ®ti trong ®Êu thÇu quèc tÕ vµ ®ång tiÒn dù thÇu
a) ¦u ®ti trong ®Êu thÇu quèc tÕ (§iÒu 14)
 Nhµ thÇu trong n−íc lµ doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng
t¹i VN theo LuËt Doanh nghiÖp vµ LuËt §Çu t−
 Nhµ thÇu trong n−íc tham gia liªn danh ®¶m nhËn c«ng viÖc cã gi¸
trÞ > 50% gãi thÇu TV, XL hoÆc EPC
 Nhµ thÇu tham gia gãi thÇu cung cÊp HH mµ HH ®ã cã chi phÝ s¶n
xuÊt trong n−íc chiÕm tû lÖ tõ 30% trë lªn

b) §ång tiÒn dù thÇu (§iÒu 15)
 §ång tiÒn dù thÇu ®−îc quy ®Þnh trong HSMT theo nguyªn t¾c mét
®ång tiÒn cho mét khèi l−îng cô thÓ
 ViÖc quy ®æi vÒ mét ®ång tiÒn ®Ó so s¸nh trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸
HSDT c¨n cø theo tû gi¸ gi÷a VN§ vµ ®ång ngäai tÖ trong HSMT
 C¸c läai chi phÝ trong n−íc ph¶i b»ng VN§

19

V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
11. Ng«n ng÷ vµ Chi phÝ trong ®Êu thÇu
a) Ng«n ng÷ trong ®Êu thÇu (§iÒu 16)
 Ng«n ng÷ sö dông trong ®Êu thÇu bao gåm : HSMT,
HSDT vµ c¸c tµi liÖu trao ®æi gi÷a BMT vµ nhµ thÇu
 Ng«n ng÷ ®Êu thÇu trong n−íc : TiÕng ViÖt
 Ng«n ng÷ ®Êu thÇu quèc tÕ : TiÕng ViÖt, tiÕng Anh
b) Chi phÝ trong ®Êu thÇu (§iÒu 17)
 Chi phÝ chuÈn bÞ HSDT / tham gia ®Êu thÇu : Nhµ thÇu
chÞu tr¸ch nhiÖm
 Chi phÝ vÒ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu : ®−îc x¸c ®Þnh
trong TM§T / TDT
 Hå s¬ mêi thÇu : B¸n cho nhµ thÇu
20
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
12. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh HSMT (§iÒu 25)

1) KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc Ngwêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i
§iÒu 6, cô thÓ lµ :

Tr−êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn cã thÓ phª duyÖt ®ång thêi KH§T víi quyÕt
®Þnh ®Çu t−, trõ gãi thÇu cÇn thùc hiÖn tr−íc khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t−

KH§T ph¶i lËp cho toµn bé dù ¸n, tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn cã thÓ
lËp KH§T cho mét sè gãi thÇu ®Ó thùc hiÖn tr−íc

Néi dung cña tõng gãi thÇu gåm : (1) Tªn gãi thÇu, (2) Gi¸ gãi thÇu, (3)
Nguån vèn, (4) H×nh thøc lùa chän vµ ph−¬ng thøc ®Êu thÇu, (5) Thêi
gian lùa chän nhµ thÇu, (6) H×nh thøc H§, (7) Thêi gian thùc hiÖn H§

ViÖc ph©n chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu ph¶i c¨n cø theo tÝnh chÊt kü
thuËt, tr×nh tù thùc hiÖn, b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé, quy m« hîp lý

Mçi gãi thÇu chØ cã mét HSMT, mét H§. Tr−êng hîp gãi thÇu gåm nhiÒu
phÇn ®éc lËp th× thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu H§
2) Hå s¬ mêi thÇu ®t ®−îc Chñ ®Çu t− phª duyÖt
3) Th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc danh s¸ch nhµ thÇu ®−îc mêi ®t ®−îc ®¨ng t¶i
theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 L§T, §iÒu 7 cña N§ 85/CP

21

V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
13. B¶o ®¶m dù thÇu (§iÒu 27)

 Ph¹m vi ¸p dông : ®Êu thÇu réng rti / h¹n chÕ ®èi víi MSHH,
XL, EPC (®Êu thÇu 2 giai ®o¹n : nép trong giai ®o¹n 2)
 Gi¸ trÞ B§DT theo mét møc x¸c ®Þnh kh«ng > 3% gi¸ gãi thÇu
 Thêi gian cã hiÖu lùc cña B§ DT b»ng HSDT + 30 ngµy
 Gia h¹n hiÖu lùc HSDT ®ång thêi gia h¹n hiÖu lùc B§ DT
 B§ DT tr¶ l¹i nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu ≤ 30 ngµy kÓ tõ ngµy
th«ng b¸o KQ§T hoÆc ®−îc hoµn tr¶ sau khi nép B§THH§
 B§DT bÞ tÞch thu khi : (1) Rót HSDT sau khi ®ãng thÇu mµ
HSDT vÉn cßn hiÖu lùc; (2) ≤ 30 ngµy cã th«ng b¸o tróng thÇu
kh«ng tiÕn hµnh hoÆc tõ chèi th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§
hoÆc tõ chèi ký H§; (3) Kh«ng nép B§THH§

22
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
14. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (§iÒu 55)
 Nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p B§THH§
tr−íc khi H§ cã hiÖu lùc (trõ TV vµ Tù thùc hiÖn)
 Gi¸ trÞ B§THH§ ≤ 10% gi¸ H§, tr−êng hîp ®Ò phßng rñi
ro cao th× kh«ng ®−îc > 30 % gi¸ H§ vµ ph¶i ®−îc
ng−êi cã thÈm quyÒn cho phÐp
 Thêi gian hiÖu lùc cña B§THH§ kÐo dµi ®Õn khi
chuyÓn sang nghÜa vô b¶o hµnh (nÕu cã)
 Nhµ thÇu bÞ tÞch thu B§THH§ trong tr−êng hîp tõ chèi
thùc hiÖn H§ sau khi H§ cã hiÖu lùc.

23

V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
15. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ HSDT (§iÒu 29)
a) §èi víi gãi thÇu dÞch vô t− vÊn :
ChØ sö dông ph−¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt :
 TV th«ng th−êng : (i) møc yªu cÇu tèi thiÓu vÒ KT : 70%; (ii) nhµ
thÇu ®¹t KT ®−îc më ®Ò xuÊt TC; (iii) x¸c ®Þnh danh s¸ch xÕp
h¹ng nhµ thÇu b»ng thang ®iÓm tæng hîp (KT vµ TC) theo quy
®Þnh tû träng ®iÓm KT kh«ng < 70% vµ TC kh«ng > 30%
 TV yªu cÇu kü thuËt cao : (i) møc yªu cÇu tèi thiÓu vÒ KT : 80%;
(ii) nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm KT cao nhÊt ®−îc xem xÐt vÒ mÆt tµi
chÝnh vµ ®µm ph¸n H§
b) §èi víi gãi thÇu MSHH, XL, EPC :
 Sö dông ph−¬ng ph¸p chÊm ®iÓm hoÆc tiªu chÝ “®¹t, kh«ng ®¹t”
®Ó ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt (møc yªu cÇu tèi thiÓu : 70%, tr−êng
hîp cã yªu cÇu kü thuËt cao : 80% TS ®iÓm)
 Nhµ thÇu ®¹t yªu cÇu vÒ KT ®−îc ®¸nh gi¸ vÒ chi phÝ trªn cïng
mét mÆt b»ng (KT, TC, TM) ®Ó x¸c ®Þnh nhµ thÇu cã gi¸ ®¸nh gi¸
thÊp nhÊt
24
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
16. Nguyªn t¾c xÐt duyÖt tróng thÇu (§iÒu 37 vµ §iÒu 38)
a) T− vÊn (§iÒu 37) :
 HSDT hîp lÖ
 §¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt bao gåm n¨ng lùc,
kinh nghiÖm, gi¶i ph¸p vµ nh©n sù
 §iÓm tæng hîp (KT+TC) cao nhÊt (t− vÊn th«ng th−êng);
hoÆc cã ®iÓm KT cao nhÊt (t− vÊn cã yªu cÇu cao vÒ kü
thuËt)
 Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu kh«ng v−ît gi¸ gãi thÇu
b) MSHH, XL, EPC (§iÒu 38) :
 HSDT hîp lÖ
 §¸p øng yªu cÇu n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm
 §¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt
 Gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt trªn cïng mét mÆt b»ng
 Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu kh«ng v−ît gi¸ gãi thÇu
25

V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
17. Hñy ®Êu thÇu, ®Òn bï chi phÝ läai bá HSDT (c¸c §iÒu 43, 44, 45)
a) Huû ®Êu thÇu (§iÒu 43)

Thay ®æi môc tiªu, ph¹m vi ®Çu t−

Cã b»ng chøng th«ng ®ång gi÷a Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu

TÊt c¶ HSDT vÒ c¬ b¶n kh«ng ®¸p øng yªu cÇu

Cã b»ng chøng th«ng ®ång g÷a tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu
b) Tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh khi hñy ®Êu thÇu (§iÒu 44)

Kh«ng do lçi nhµ thÇu : BMT ®Òn bï chi phÝ dù thÇu theo chÕ ®é, ®Þnh møc
cña Nhµ n−íc (trõ tr−êng hîp kh«ng cã nhµ thÇu nµo ®¸p øng)

Do thay ®æi môc tiªu, ph¹m vi ®Çu t− : Do ng−êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vµ
lÊy tõ chi phÝ cña Dù ¸n

Do lçi BMT : c¸ nh©n BMT chÞu tr¸ch nhiÖm thanh tãan

Do BMT th«ng ®ång víi mét hoÆc mét sè nhµ thÇu th× c¸ nh©n BMT ®Òn bï
c) Läai bá HSDT (§iÒu 45)

Kh«ng ®¸p øng yªu cÇu quan träng cña HSMT

Kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt

Cã lçi sè häc víi tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi > 10% gi¸ dù thÇu (trõ TV)

Cã sai lÖch víi tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi > 10% gi¸ dù thÇu (trõ TV)
26
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V. C¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña luËt ®Êu thÇu
18. Quy ®Þnh vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu (§iÒu 31 vµ §iÒu 33)
1) S¬ tuyÓn nhµ thÇu : tèi ®a 30 ngµy (trong n−íc) ; 45 ngµy (quèc tÕ) kÓ tõ
ngµy ph¸t hµnh HSMST ®Õn khi cã KQST
2) Th«ng b¸o mêi thÇu : tèi thiÓu 10 ngµy tr−íc khi ph¸t hµnh HSMT
3) ChuÈn bÞ HSDT : tèi thiÓu 15 ngµy (®Êu thÇu trong n−íc) vµ 30 ngµy
(®Êu thÇu quèc tÕ) kÓ tõ ph¸t hµnh HSMT ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu
4) Më thÇu : më ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu
5) HiÖu lùc cña HSDT : tèi ®a 180 ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Tr−êng
hîp cÇn gia h¹n tèi ®a 30 ngµy
6) §¸nh gi¸ HSDT : tèi ®a 45 ngµy (trong n−íc) ; 60 ngµy (quèc tÕ) kÓ tõ
ngµy më thÇu ®Õn khi chñ ®Çu t− tr×nh b¸o c¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu
7) ThÈm ®Þnh kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, HSMT vµ kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu : tèi
®a lµ 20 ngµy (riªng gãi thÇu thuéc thÈm quyÒn TTCP: 30 ngµy)

27

Chuyên ñề 2
ph−¬ng ph¸p ®Êu thÇu
C¸c néi dung chÝnh :
I.
II.
III.
IV.

Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức ñấu thầu
Quy trình ñấu thầu tư vấn
Quy trình ñấu thầu MSHH / XL
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I. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu
1. Kh¸i niÖm vÒ h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu
a) Quốc tế : WB, ADB, JICA…
b) Trong n−íc :
 LuËt X©y dùng (3 h×nh thøc)
 LuËt Th−¬ng m¹i (2 h×nh thøc)
 LuËt §Êu thÇu (7 h×nh thøc) gåm :








§Êu thÇu réng rti
§Êu thÇu h¹n chÕ
ChØ ®Þnh thÇu
Mua s¾m trùc tiÕp
Chµo hµng c¹nh tranh
Tù thùc hiÖn
Lùa chän nhµ thÇu trong tr−êng hîp ®Æc biÖt

29

I. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu
2. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu (§iÒu 18-24 L§T, K4 §iÒu 2 LS§ vµ
§iÒu 40 N§ 85/CP)
A. Nhãm h×nh thøc kh«ng cã ®iÒu kiÖn:

§Êu thÇu réng r·i (§iÒu 18) : lµ h×nh thøc b¾t buéc trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt ®−îc
¸p dông h×nh thøc lùa chän kh¸c; kh«ng h¹n chÕ sè l−îng nhµ thÇu tham dù,
HSMT kh«ng ®−îc ®−a ra c¸c ®iÒu kiÖn lµm h¹n chÕ nhµ thÇu tham dù
B. Nhãm h×nh thøc cã ®iÒu kiÖn :
1) §Êu thÇu h¹n chÕ (§iÒu 19) : 2 tr−êng hîp: (a) do nhµ tµi trî yªu cÇu, (b) do gãi thÇu
cã yªu cÇu cao vÒ KT hoÆc KT ®Æc thï, n/c thùc nghiÖm mµ chØ cã mét sè nhµ
thÇu ®¸p øng
2) ChØ ®Þnh thÇu (§iÒu 20) :
a) 5 tr−êng hîp theo §iÒu 20 L§T, K4 §iÒu 2 LS§: (1) bÊt kh¶ kh¸ng, (2) do nhµ tµi trî
yªu cÇu, (3) bÝ mËt quèc gia, cÊp b¸ch v× lîi Ých QG, (4) phôc håi duy tu më réng
s¶n xuÊt mµ yªu cÇu ph¶i t−¬ng thÝch, (5) gãi thÇu cã h¹n møc do ChÝnh phñ quy
®Þnh
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I. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu
b) C¸c tr−êng hîp chØ ®Þnh thÇu theo K 1 §iÒu 40 N§ 85/CP :
1. Gãi thÇu TV ≤ 3 tû ® , MSHH ≤ 3 2û ®; XL ≤ 5 tû ®; MSTX ≤ 100 tr ®
2. Gãi thÇu mang tÝnh chÊt bÝ mËt quèc gia theo quy ®Þnh cña PL b¶o mËt
3. Gãi thÇu cÇn triÓn khai ngay ®Ó tr¸nh g©y nguy h¹i søc kháe, tµi s¶n vµ
tÝnh m¹ng céng ®ång : (i) Mua thuèc, hãa chÊt, VTTB y tÕ phßng chèng
dÞch, (ii) Xö lý « nhiÔm m«i tr−êng, (iii) Di d©n do s¹t lë hoÆc phßng chèng
b·o lôt khÈn cÊp, (iv) Xö lý sù cè c«ng tr×nh
4. TV lËp, ®¸nh gi¸ B/C chiÕn l−îc, QH; TV lËp PFS, FS mµ chØ cã 1 nhµ thÇu
®¸p øng
5. T¸c gi¶ TK kiÕn tróc tróng tuyÓn ®−îc chØ ®Þnh lËp FS, TKXD
6. TV CNTT më réng phÇn mÒm mµ tr−íc ®ã ®· thùc hiÖn
7. Thi c«ng t−îng ®µi, phï ®iªu, tranh hßanh tr¸ng, t¸c phÈm NT
8. Di dêi c«ng tr×nh c«ng céng GPMB mµ chØ cã mét ®¬n vÞ thùc hiÖn ®−îc
9. Rµ ph¸ bom m×n, vËt næ chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng
10. Ch−¬ng tr×nh môc tiªu QG, CT hç trî gi¶m nghÌo
31
11. Gãi thÇu ®Æc biÖt kh¸c do TTCP xem xÐt, quyÕt ®Þnh

I. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu

c) §iÒu kiÖn ¸p dông chØ ®Þnh thÇu (K2 § 40 N§ 85/CP)
1. Cã QuyÕt ®Þnh ®Çu t− (trõ TV chuÈn bÞ Dù ¸n, TV thiÕt kÕ
kiÕn tróc c«ng tr×nh)
2. Cã kÕ häach ®Êu thÇu ®−îc duyÖt
3. §· ®−îc bè trÝ vèn theo yªu cÇu
4. Cã dù tãan ®−îc duyÖt
5. Cã thêi gian thùc hiÖn chØ ®Þnh thÇu ≤ 45 ngµy, tr−êng
hîp gãi thÇu lín phøc t¹p kh«ng > 90 ngµy
6. Cã thêi gian thùc hiện Hð kh«ng qu¸ 18 th¸ng
32
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I. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu
3) Mua s¾m trùc tiÕp (§iÒu 21):

§−îc ¸p dông khi Hîp ®ång ®t ký tr−íc ®ã cho gãi thÇu cã néi dung mua s¾m
t−¬ng tù th«ng qua ®Êu thÇu réng rti / h¹n chÕ

Thêi gian ¸p dông kh«ng qu¸ 6 th¸ng kÓ tõ khi nhµ thÇu tr−íc ®ã ký H§

Kh«ng ®−îc v−ît ®¬n gi¸ cña c¸c néi dung mua s¾m t−¬ng tù dt ký H§ tr−íc ®ã

§−îc ¸p dông cho gãi thÇu t−¬ng tù thuéc cïng mét dù ¸n hoÆc dù ¸n kh¸c
4) Chµo hµng c¹nh tranh (§iÒu 22) :

Gãi thÇu MSHH cã gi¸ gãi thÇu < 2 tû ®ång

Lµ hµng hãa th«ng dông, s½n cã trªn thÞ tr−êng víi ®Æc tÝnh kü thuËt ®−îc tiªu
chuÈn hãa vµ t−¬ng ®−¬ng nhau vÒ chÊt l−îng
5) Tù thùc hiÖn (§iÒu 23) :

Chñ ®Çu t− cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm,

Dù ¸n do C§T qu¶n lý vµ sö dông,

Ph¶i cã Dù tãan ®−îc duyÖt

Ph¶i TV gi¸m s¸t ®éc lËp : (i) ¸p dông gi¸m s¸t ®éc lËp khi ph¸p luËt chuyªn ngµnh cã yªu
cÇu, (ii) Gãi thÇu c¶i t¹o, SCL : C§T tù gi¸m s¸t, (iii) Tr−êng hîp kh«ng cã TV quan t©m, kh«ng
chän ®−îc do ë vïng s©u vïng xa hoÆc gãi thÇu < 1 tû : GS céng ®ång
6) Lùa chän nhµ thÇu trong tr−êng hîp ®Æc biÖt (§iÒu 24) :

ChØ ¸p dông khi c¸c h×nh thøc trong LuËt §Êu thÇu ®Òu kh«ng phï hîp

Chñ ®Çu t− lËp Ph−¬ng ¸n lùa chän tr×nh TTCP phª duyÖt
33

Ii. Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu
(§iÒu 26 LuËt §Êu thÇu)
1)

Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu 1 tói hå s¬ : (i) ¸p dông ®èi víi h×nh
thøc ®Êu thÇu réng rtI vµ h¹n chÕ cho gãi thÇu MSHH, XL,
EPC; (ii) HSDT gåm ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh; (iii)
viÖc më thÇu ®−îc tiÕn hµnh mét lÇn

2)

Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu 2 tói hå s¬ : (i) ¸p dông ®èi víi h×nh
thøc ®Êu thÇu réng rti vµ h¹n chÕ cho gãi thÇu cung cÊp dÞch
vô t− vÊn; (ii) nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi
chÝnh riªng biÖt; (iii) viÖc më thÇu ®−îc tiÕn hµnh hai lÇn

3)

Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu 2 giai ®o¹n : ¸p dông ®èi víi h×nh thøc
®Êu thÇu réng rti vµ h¹n chÕ cho gãi thÇu MSHH, XL, EPC cã
kü thuËt c«ng nghÖ míi, phøc t¹p, ®a d¹ng

34
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Iii. Quy tr×nh ®Êu thÇu tv
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ChuÈn bÞ ®Êu thÇu : (i) lËp DS ng¾n nhµ thÇu, (ii) lËp HSMT, (iii) mêi
thÇu
Tæ chøc ®Êu thÇu : (i) b¸n HSMT, (ii) lµm râ HSMT, (iii) tiÕp nhËn vµ
qu¶n lý HSDT, (iv) më thÇu
§¸nh gi¸ HSDT : (i) ®¸nh gi¸ s¬ bé, (ii) ®¸nh gi¸ chi tiÕt, (iii) ®µm ph¸n
hîp ®ång
ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu : (i) BMT lËp b¸o c¸o KQ§T
vµ tr×nh chñ ®Çu t−, (ii) Chñ ®Çu t− phª duyÖt KQ§T c¨n cø b¸o c¸o cña
BMT vµ c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh
Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu : (i) ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh tróng thÇu,
(ii) göi c¸c nhµ thÇu, (iii) kh«ng gi¶i thÝch lý do bÞ läai
Th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång : (i) lµm c¬ së ký kÕt H§, (ii) tr−êng
hîp kh«ng thµnh ph¶i b¸o c¸o C§T chän nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo
Ký hîp ®ång : (i) HSDT cßn gi¸ trÞ, (ii) cËp nhËt th«ng tin vÒ nhµ thÇu,
(ii) gi¸ H§ trong ph¹m vi gi¸ tróng thÇu, (iii) ký gi÷a chñ ®Çu t− vµ nhµ
thÇu tróng thÇu

35

Iv. Quy tr×nh ®Êu thÇu mshh, Xl
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ChuÈn bÞ ®Êu thÇu : (i) s¬ tuyÓn nhµ thÇu, (ii) lËp HSMT, (iii) mêi thÇu
Tæ chøc ®Êu thÇu : (i) b¸n HSMT, (ii) lµm râ HSMT, (iii) tiÕp nhËn vµ
qu¶n lý HSDT, (iv) më thÇu
§¸nh gi¸ HSDT : (i) ®¸nh gi¸ s¬ bé, (ii) ®¸nh gi¸ chi tiÕt
ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu : (i) BMT lËp b¸o c¸o KQ§T
vµ tr×nh chñ ®Çu t−, (ii) Chñ ®Çu t− phª duyÖt KQ§T c¨n cø b¸o c¸o cña
BMT vµ c¬ quan/tæ chøc thÈm ®Þnh
Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu : (i) ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh tróng thÇu,
(ii) göi c¸c nhµ thÇu, (iii) kh«ng gi¶i thÝch lý do bÞ läai
Th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång : (i) lµm c¬ së ký kÕt H§, (ii) tr−êng
hîp kh«ng thµnh ph¶i b¸o c¸o C§T chän nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo
Ký hîp ®ång : (i) HSDT cßn gi¸ trÞ, (ii) cËp nhËt th«ng tin vÒ nhµ thÇu,
(ii) gi¸ H§ trong ph¹m vi gi¸ tróng thÇu. (iii) ký gi÷a chñ ®Çu t− vµ nhµ
thÇu tróng thÇu

36
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Chuyên ñề 3
Hîp ®ång
C¸c néi dung chÝnh :
I.
II.
III.
IV.
V.

Nguyªn t¾c x©y dùng Hîp ®ång
H×nh thøc Hîp ®ång
§iÒu chØnh Hîp ®ång
Thµnh phÇn Hîp ®ång
Thanh to¸n, gi¸m s¸t, nghiÖm thu, thanh lý Hð

37

1.

2.
3.
4.
5.
6.

i. NGUY£N T¾C X¢Y DùNG HîP §åNG
(Kháan 16 §iÒu 2 LS§)

Hîp ®ång lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t− vµ nhµ thÇu
®−îc lùa chän trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn,
nh−ng ph¶i phï hîp víi quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶
lùa chän nhµ thÇu.
Mét gãi thÇu ®−îc thùc hiÖn theo mét H§. Tr−êng hîp
gãi thÇu gåm nhiÒu phÇn ®éc lËp th× ®−îc thùc hiÖn thùc
hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu H§
Mét hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu h×nh
thøc hîp ®ång
H§ ph¶i phï hîp víi LuËt §Êu thÇu vµ ph¸p luËt cã liªn
quan
Tr−êng hîp liªn danh ph¶i cã ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c
thµnh viªn tham gia liªn danh
Gi¸ H§ kh«ng ®−îc v−ît gi¸ tróng thÇu

38
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II. H×nh thøc Hîp ®ång
1.

Hîp ®ång trän gãi (§iÒu 49 L§T) : (i) ¸p dông cho nh÷ng phÇn viÖc ®−îc
x¸c ®Þnh râ vÒ sè l−îng, khèi l−îng; (ii) gi¸ H§ kh«ng thay ®æi trong
suèt thêi gian thùc hiÖn (trõ bÊt kh¶ kh¸ng); (iii) chñ ®Çu t− thanh to¸n
cho nhµ thÇu b»ng ®óng gi¸ trÞ H§
Hîp ®ång theo ®¬n gi¸ (§iÒu 50 L§T) : (i) ¸p dông cho nh÷ng phÇn viÖc
ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè l−îng/k. l−îng; (ii) chñ ®Çu
t− thanh to¸n cho nhµ thÇu theo khèi l−îng, sè l−îng thùc tÕ trªn c¬ së
®¬n gi¸ do nhµ thÇu chµo / ®¬n gi¸ ®−îc ®iÒu chØnh
Hîp ®ång theo thêi gian (§iÒu 51 L§T) : (i) ¸p dông cho c«ng viÖc
nghiªn cøu phøc t¹p, t− vÊn TK, gi¸m s¸t x©y dùng, ®µo t¹o, huÊn
luyÖn; (ii) chñ ®µu t− thanh to¸n cho nhµ thÇu theo th¸ng, tuÇn, ngµy,
giê lµm viÖc thùc tÕ theo khèi l−îng, sè l−îng thùc tÕ trªn c¬ së møc
thï lao do nhµ thÇu chµo / møc thï lao ®−îc ®iÒu chØnh
Hîp ®ång theo tû lÖ % (§iÒu 52 L§T) : (i) ¸p dông cho c«ng viÖc TV
th«ng th−êng, ®¬n gi¶n; (ii) gi¸ trÞ H§ ®−îc tÝnh theo % gi¸ trÞ c«ng tr×nh
hoÆc khèi l−îng c«ng viÖc; chñ ®µu t− thanh to¸n cho nhµ thÇu b»ng %
gi¸ trÞ c«ng t×nh hoÆc khèi l−îng c«ng viÖc ®t hßan thµnh
Hîp ®ång chung (§iÒu 53 L§T) : Mét H§ gåm nhiÒu h×nh thøc H§ (trän
gãi, theo ®¬n gi¸, theo thêi gian, theo tû lÖ %)

2.

3.

4.

5.

39

III. §iÒu chØnh Hîp ®ång
(§iÒu 57 L§T, K 17 §iÒu 2 LS§, §iÒu 52 N§ 85/CP)
1.

ChØ ¸p dông ®iÒu chØnh H§ ®èi víi h×nh thøc H§ theo ®¬n gi¸ vµ theo
thêi gian khi :




2.

3.

Nhµ n−íc thay ®æi chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, tiÒn l−¬ng;
Khèi l−îng t¨ng gi¶m trong ph¹m vu HSMT nh−ng kh«ng do lçi nhµ thÇu
g©y ra
Nhiªn liÖu vËt t− thiÕt bÞ do Nhµ n−íc kiÓm so¸t cã biÕn ®éng lín do ng−êi
cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh

ViÖc ®iÒu chØnh H§ chi ¸p dông trong thêi gian thùc hiÖn H§ ®t ký vµ
ph¶i ®−îc C§T xem xÐt quyÕt ®Þnh. Gi¸ H§ sau ®iÒu chØnh kh«ng dÉn
®Õn lµm t¨ng TM§T ®−îc duyÖt, trõ tr−êng hîp ®−îc ng−êi cã thÈm
quyÒn cho phÐp
Tr−êng hîp cã ph¸t sinh hîp lý ngoµi ph¹m H§ kh«ng lµm thay ®æi
môc tiªu ®Çu t−, TM§T th× chñ ®Çu t− ®−îc tho¶ thuËn víi nhµ thÇu ®t
ký H§ vµ ký kÕt Phô lôc bæ sung : (i) < 20% theo ®¬n gi¸ H§; (ii) ≥ 20%
chñ ®Çu t− vµ nhµ thÇu tháa thuËn. Tr−êng hîp tho¶ thuËn kh«ng
thµnh, néi dung ph¸t sinh ®ã h×nh thµnh mét gãi thÇu míi ®Ó tiÕn hµnh
lùa chän nhµ thÇu

40
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IV. Thµnh phÇn hîp ®ång
(§iÒu 47 N§ 85/CP)


Thµnh phÇn H§ lµ c¸c tµi liÖu h×nh thµnh H§ quy ®Þnh tr¸ch
nhiÖm vµ nghÜa vô c¸c bªn trong H§ gåm c¸c néi dung theo
thø tù −u tiªn sau :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)



V¨n b¶n H§ (kÌm theo Phô lôc)
Biªn b¶n th−¬ng th¶o, hßan thiÖn H§
QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu
§iÒu kiÖn cô thÓ cña H§
§iÒu kiÖn chung cña H§
HSDT, HS§X vµ c¸c v¨n b¶n lµm râ
HSMT, HSYC vµ c¸c tµi liÖu bæ sung
Tµi liÖu kÌm theo kh¸c

§èi víi gãi thÇu XL, biÓu gi¸ ph¶i x©y dùng trªn c¬ së : (1)
biªn b¶n th−¬ng th¶o, hßan thiÖn H§, (2) quyÕt ®Þnh phª
duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu, (3) HSDT / HS§X c¨n cø
theo b¶ng tiªn l−îng trong HSMT / HSYC
41

V. Thanh to¸n, gs, nghiÖm thu, thanh lý H®
1) Thanh to¸n H§ (§iÒu 58 L§T) :
Gi¸ H§ vµ c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ vÒ thanh to¸n ®−îc ghi trong H§ lµ c¬ së
®Ó chñ ®Çu t− thanh to¸n cho gãi thÇu
2) Gi¸m s¸t thùc hiÖn H§ (§iÒu 59 L§T) :
 C¬ quan gi¸m s¸t : (i) Chñ ®Çu t− (ii) T− vÊn gi¸m s¸t; (iii) GS céng ®ång
 Yªu cÇu ®èi víi c¸ nh©n gi¸m s¸t ph¶i : (i) c«ng t©m, trung thùc, kh¸ch
quan; (ii) cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, kiÕn thøc chuyªn m«n; (iii) Ph¶I
chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®Çu t− vµ ph¸p luËt
 Yªu cÇu ®èi víi TV gi¸m s¸t : thiÕu tr¸ch nhiÖm hoÆc th«ng ®ång x¸c
nhËn sai khèi l−îng, chÊt l−îng th× nhµ thÇu TV vµ nhµ thÇu XD ph¶I båi
th−êng thiÖt h¹i vµ bÞ xö lý
3) NghiÖm thu H§ (§iÒu 59 L§T) : C¸ nh©n ®−îc giao ph¶i
 C«ng t©m, trung thùc, kh¸ch quan
 Cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, kiÕn thøc chuyªn m«n
 Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®Çu t− vµ ph¸p luËt
4) Thanh lý H§ (§iÒu 59 L§T) : Ph¶i thùc hiÖn xong ≤ 45 ngµy kÓ tõ khi hoµn
thµnh hîp ®ång, tr−êng hîp phøc t¹p ≤ 90 ngµy

42
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Chuyên ñề 4
KẾ HOẠCH ðẤU THẦU
C¸c néi dung chÝnh :
I. Nguyªn t¾c lËp KÕ häach ®Êu thÇu
II. C¨n cø lËp KÕ häach ®Êu thÇu
III. Tr×nh tù vµ néi dung KÕ hoach ®Êu thÇu
IV. Tr×nh, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt KÕ häach ®Êu
thÇu

43

i. Nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu
(§iÒu 6 LuËt §Êu thÇu)
1)

KÕ häach ®Êu thÇu do ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo
®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t− vµ c¬ quan / tæ chøc thÈm ®Þnh

2)

Tr−êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn thì phª duyÖt KH§T ®ång thêi víi
QððT, trõ gãi thÇu cÇn thùc hiÖn tr−íc khi cã QððT

3)

Ph¶i lËp cho toµn bé DA, tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn cã
thÓ lËp KH§T cho mét sè gãi thÇu ®Ó thùc hiÖn tr−íc

4)

ViÖc ph©n chia DA thµnh c¸c gãi thÇu ph¶i c¨n cø theo tÝnh
chÊt kü thuËt, tr×nh tù thùc hiÖn, b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé, quy
m« hîp lý

5)

Mçi gãi thÇu chØ cã mét HSMT (sö dông cho 1 lÇn ®Êu thÇu),
mét H§. Tr−êng hîp gãi thÇu gåm nhiÒu phÇn ®éc lËp th×
thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu Hð.

6)

Mét H§ ®−îc thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu h×nh thøc H§
44
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II. C¨n cø lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu
(§iÒu 9 N§ 85/CP)
1)

QððT hoÆc giấy CNðT vµ c¸c tµi liÖu liªn quan; Tr−êng
hîp Dù ¸n trong giai ®äan chuÈn bÞ th× c¨n cø quyết ñịnh
của người ñứng ñầu cơ quan C§T hoÆc ®¬n vÞ chuẩn bị
DA

2)

ðiều ước QT / Thỏa thuận QT tế ñối với dự ¸n ODA

3)

TK, DT ñược duyệt

4)

Nguồn vốn cho DA

5)

C¸c văn bản ph¸p lý kh¸c (nếu cã)

45

iii. néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu
(§iÒu 10 N§ 85/CP)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Tªn gãi thÇu : căn cứ tÝnh chất, nội dung, phạm vi c«ng việc nªu
trong DA
Gi¸ gãi thầu : phï hợp TMðT, dù tãan ®−îc duyÖt ; tr−êng hîp
gãi thÇu gåm nhiÒu l« th× ph¶i nªu gi¸ trÞ −íc tÝnh cho tõng l«
Nguồn vốn: nªu râ nguồn / phương thức thu xếp; cơ cấu vốn
ODA (trong nước/ngoài nước)
H×nh thức lựa chọn nhà thầu và phương thức ñấu thầu : căn cứ
c¸c ðiÒu từ 18 ñến 24 và ðiều 26 LðT và ðiều 97 LXD); nªu râ
h×nh thức lựa chọn trong nước /quèc tế, sơ tuyển, mêi quan t©m
®èi víi t− vÊn hoÆc t− vÊn c¸ nh©n
Thời gian lựa chọn nhà thầu: x¸c ñịnh thời gian phï hợp với
tiến ñộ DA
H×nh thức Hð: căn cứ tÝnh chất gãi thầu ñể x¸c ñịnh h×nh thức
theo quy ñịnh tại c¸c ðiều từ 49 ñến 53 LðT và ð107 của Luật
XD
Thời gian thực hiện Hð: bảo ñảm phï hợp với tiến ñộ DA
46
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iv. Tr×nh - thÈm ®Þnh - phª duyÖt
(c¸c §iÒu 11-12 N§ 85/CP)
1. Tr×nh duyệt : chủ ñầu tư
2. Nội dung văn bản tr×nh duyệt
a)
Phần c«ng việc ®t thực hiện: Khảo s¸t, lập PFS, FS… vµ gi¸ trÞ kÌm theo
b)
Phần c«ng việc kh«ng ¸p dụng một trong c¸c h×nh thức lựa chọn nhà thầu quy
®Þnh trong L§T và LXD
c)
Phần KHðT: bao gåm c¸c c«ng việc h×nh thành c¸c gãi thầu ®−îc thùc hiện theo
mét / c¸c h×nh thøc lùa chän, kÓ c¶ c¸c c«ng viÖc rµ ph¸ bom m×n, x©y dùng khu
t¸I ®Þnh c−, b¶o hiÓm c«ng tr×nh, ®µo t¹o…Trong ®ã ph¶i nªu râ c¬ së ph©n chia
gãi thÇu, h×nh thøc lùa chän, ph−¬ng thøc ®Êu thÇu, h×nh thøc H§, thêi gian thực
hiÖn H§ …
d)
PhÇn c«ng viÖc ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn lËp KH§T: bao gåm néi dung và gi¸ trÞ c«ng
viÖc ®Ó l¹i lËp KH§T sau
3. Tài liÖu kÌm theo văn bản tr×nh duyệt: bản chụp c¸c tài liệu như Q§§T, ®iÒu −íc
quèc tÕ, Dù tãan…
4. Thẩm ñịnh: c¬ quan, tæ chøc ®−îc giao nhiệm vô cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu vµ lËp
b¸o c¸o thÈm ®Þnh
5. Phª duyÖt: ng−êi cã thÈm quyÒn (ng−êi Q§§T)
47

Chuyên ñề 5
s¬ tuyÓn nhµ thÇu
C¸c néi dung chÝnh :

I.
II.
III.

Phạm ¸p dụng
Quy tr×nh sơ tuyển nhà thầu
Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển

48
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I. Ph¹m vi ¸p dông vµ c¬ quan thùc hiÖn
1. Phạm vi ¸p dụng (ð 32 LðT, K 7 § 2 LS§, ð 13 Nð 85/CP)
 C¨n cø tÝnh chÊt, quy m« cña gãi thÇu : Kh«ng c¨n cø theo
gi¸ trÞ, kh«ng ph©n biÖt theo h¹n møc
 ChØ ¸p dông ®èi víi trường hợp ®Êu thÇu réng rti vµ ph¶I
®−îc phª duyÖt trong KH§T
2. Cơ quan chuẩn bị và quyết ñịnh
 Chuẩn bị và tổ chức sơ tuyển : Bªn mời thầu
 Phª duyệt HSMST và KQST : Chủ ñầu tư

49

ii. quy tr×nh s¬ tuyÓn nhµ thÇu
3. Tr×nh tự thực hiện sơ tuyển (ðiều 14 Nð 85/CP)
a) Lập và phª duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển : (BMT/CðT)
HSMST lập theo Mẫu và ®¸nh gi¸ theo phương ph¸p ñ¸nh gi¸ "ñạt", "kh«ng ñạt"
b) Th«ng b¸o và ph¸t hành Hồ sơ mời sơ tuyển : (BMT)
 Th«ng b¸o 3 kỳ liªn tiếp trªn b¸o §ấu thầu, trªn trang Th«ng tin ñiện tử về ñấu thầu. Trường
hợp ñấu thầu quốc tế, cßn phải ñăng tiếng Anh trªn b¸o §Êu thÇu
 Ph¸t hành miễn phÝ kÓ tõ ngày ñ¨ng t¶i ®Çu tiªn ñến trước khi ñãng sơ tuyển
c) Tiếp nhận và quản lý Hồ sơ dự sơ tuyển : (BMT)
 Thời gian chuẩn bị HSDST : ≥ 10 ngày (TN), 20 ngày (QT)
 Nhà thầu nộp ñóng quy ñịnh sẽ ñược BMT tiếp nhận, quản lý và mở c«ng khai ngay sau thời
ñiÓm ñãng sơ tuyển
 HSDST nộp sau khi ñãng sơ tuyển kh«ng ñược mở và trả lại theo nguyªn trạng
d) ðánh gi¸ Hồ sơ dự sơ tuyển : (BMT)
HSDST do bªn mời thầu ®¸nh gi¸ theo tiªu chuẩn ñ¸nh gi¸ ñược quy ñịnh trong HSMST theo
nguyªn t¾c nhà thầu ñạt yªu cÇu sơ tuyển phải ñ¸p ứng tất cả c¸c tiªu chÝ ñ¸nh gi¸
ñ) Tr×nh và phª duyệt kết quả sơ tuyển : (BMT/CðT)
Kết quả sơ tuyển do chủ ñầu tư phª duyệt trªn cơ sở b¸o c¸o cña bªn mêi thầu
e) Th«ng b¸o kết quả sơ tuyển : (BMT)
Căn cứ kết quả sơ tuyển ñược duyệt, BMT cã tr¸ch nhiệm th«ng b¸o bằng văn b¶n ñến c¸c nhà
thầu tham dự sơ tuyển ñể mời tham gia ñấu thầu.
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iii. MÉu hå s¬ mêi s¬ tuyÓn
(QuyÕt ®Þnh sè 937/BKH-QL§T, ngµy 23/7/2008)
Phần thứ nhất
Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển
Chương I Chỉ dẫn ñối với nhà thầu :
A. Tổng quát, B. Chuẩn bị HSDST, C. Nộp HSDST, D. Mở và ñánh giá
HSDST, E. Trúng sơ tuyển
Chương II Bảng dữ liệu sơ tuyển (chi tiết hóa các nội dung chỉ dẫn)
Chương III Tiêu chuẩn ñánh giá HSDST
(1) TCðG về kinh nghiệm, (2) TCðG về năng lực kỹ thuật, (3) TCðG về
năng lực tài chính
Chương IV Biểu mẫu dự sơ tuyển
(1) ðơn dự ST, (2) Giấy ủy quyền, (3) Thỏa thuận liên danh sơ bộ, (4) Kê
khai thông tin về nhà thầu, (5) Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu,
(6) Kê khai các hợp ñồng ñang thực hiện, (7) Hợp ñồng tương tự do nhà
thầu thực hiện
Phần thứ hai Yêu cầu về công trình xây lắp
Chương V Tóm tắt các yêu cầu về công trình xây lắp
(1) Giới thiệu chung về dự án; (2) Mô tả sơ bộ về công trình xây lắp, (3)
Kế họach thực hiện, (4) ðịa ñiểm thực hiện gói thầu và những thông tin
liên quan khác
51

Chuyªn ®Ò 6
§ÊU THÇU MUA S¾M HµNG HãA, X¢Y L¾P
C¸c néi dung chÝnh :
I.

Quy trình ñấu thầu MSHH, XL (các ðiều 23 - 32 Nð 85/CP)

1.

Chuẩn bị ñấu thầu (sơ tuyển nhà thầu, lập HSMT, mời thầu)

2.

Tổ chức ñấu thầu (bán HSMT, làm rõ HSMT, nhận và q. lý HSDT, mở thầu)

3.

ðánh giá HSDT (ñánh giá sơ bộ, ñánh giá chi tiết)

4.

Thẩm ñịnh và phê duyệt KQðT (BMT trình duyệt kết quả ñấu thầu, tổ chức thẩm ñịnh kết
quả ñấu thầu, Chủ ñầu tư phê duyệt)

5.

Thông báo KQðT (BMT thông báo công khai kết quả ñấu thầu cho các nhà thầu : tên nhà
thầu trúng thầu, giá trúng thầu, h. thức Hð, t gian t. hiện Hð)

6.

Thương thảo, hoàn thiện Hð (hòan chỉnh văn kiện Hð trước khi ký, trường hợp không
thành BMT trình chủ ñầu tư quyết ñịnh)

7.

Ký kết Hð (Hð ñược ký giữa chủ ñầu tư và nhà thầu trúng thầu, ñảm bảo HSDT còn hiệu
lực, thông tin về năng lực nhà thầu phải ñược cập nhật)

II. Mẫu HSMT MSHH
III. Mẫu HSMT XL
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I. QUY TRÌNH ðẤU THẦU MSHH, XL
Bước 1. Chuẩn bị ñấu thầu

1) S¬ tuyÓn nhµ thÇu C¨n cø KH§T ®−îc ng−êi cã th©m quyÒn phª duyÖt vµ
theo quy tr×nh s¬ tuyÓn t¹i §iÒu 14 N§ 85/CP
2) LËp HSMT bao gåm c¸c néi dung :

Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt (MSHH: yªu cÇu vÒ ph¹m vi cung cÊp, ®Æc tÝnh
kü thuËt, tiªu chuÈn c«ng nghÖ…; XL: Hå s¬ TKKT kÌm theo b¶ng tiªn
l−îng, chØ dÉn K.T)

Yªu cÇu vÒ mặt tµi chÝnh, th−¬ng m¹i (chi phÝ thùc hiÖn gãi thÇu, gi¸
chµo vµ biÓu gi¸ chi tiÕt, ®iÒu kiÖn giao hµng, ph−¬ng thøc thanh to¸n,
nguån tµi chÝnh, ®ång tiÒn dù thÇu)

Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, ®iÒu kiÖn −u ®ti, thuÕ, b¶o
hiÓm, giÊy phÐp b¸n hµng ®èi víi hµng hãa ®Æc thï, ®Æc biÖt…
3) Mêi thÇu :

ðăng tải th«ng b¸o mêi thÇu (≥ 10 ngµy) ®èi víi ®Êu thÇu réng rti trªn
trªn b¸o §Êu thÇu 3 kú liªn tiÕp vµ trªn trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu
thÇu. §Êu thÇu qu«c tÕ cßn ph¶i ®¨ng tải ñồng thời b»ng tiÕng Anh trªn
b¸o §Êu thÇu

Göi th− mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc qua s¬ tuyÓn (trong
n−íc ≥ 5 ngµy; quèc tÕ ≥ 7 ngµy)
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Bước 1. Chuẩn bị ñấu thầu (tiếp theo)

X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ gãi thÇu MSHH
1) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu (¸p dông tr−êng hîp
kh«ng s¬ tuyÓn, ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”): (i) Kinh nghiÖm thùc
hiÖn c¸c gãi thÇu t−¬ng tù; (ii) N¨ng lùc SXKD, c¬ së VCKT, tr×nh ®é c¸n bé; (iii)
N¨ng lùc TC: Tæng TS, tæng nî ph¶i tr¶, vèn l−u ®éng, doanh thu, lîi nhuËn…
2) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt (theo thang ®iÓm hoÆc tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”:
a)
§Æc tÝnh KT cña hµng hãa, tiªu chuÈn s¶n xuÊt…
b)
TÝnh hîp lý vµ HQKT gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p tæ chøc cung cÊp, l¾p ®Æt HH
c)
Møc ®é ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o hµnh
d)
Kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mÆt ®Þa lý
e)
T¸c ®éng ®èi víi m«I tr−êng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt
f)
Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh (nÕu yªu cÇu)
g)
§iÒu kiÖn TM, TC, thêi gian thùc hiÖn, ®µo t¹o chuyÓn giao CN…
3) Néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ :
a)
b)
c)
d)
e)

X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu
Söa lçi
HiÖu chØnh sai lÖch
ChuyÓn ®æi sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã)
§−a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng gåm : (i) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt KT nh− : tiÕn ®é thùc hiÖn;
c«ng suÊt, hiÖu suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ; møc tiªu hao ®iÖn n¨ng, nguyªn nhiªn vËt liÖu; chi
phÝ vËn hµnh, duy tu, b¶o d−ìng, tuæi thä; (ii) §iÒu kiÖn th−¬ng m¹i, tµi chÝnh; (iii) ¦u ®tI
trong ®Êu thÇu QT…
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Bước 1. Chuẩn bị ñấu thầu (tiếp theo)
X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ gãi thÇu XL

1) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu (¸p dông tr−êng hîp kh«ng s¬
tuyÓn, ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”): (i) Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c gãi thÇu
t−¬ng tù; (ii) N¨ng lùc Kü thuËt: sè l−îng, tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n KT, sè l−îng thiÕt bÞ
thi c«ng s½n cã, kh¶ n¨ng huy ®éng thiÕt bÞ thi c«ng; (iii) N¨ng lùc TC: Tæng TS, tæng nî
ph¶i tr¶, vèn l−u ®éng, doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ H§ dë dang …
2) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt (theo thang ®iÓm hoÆc tiªu chÝ “®¹t / kh«ng ®¹t”) :
a)
TÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p KT, biÖn ph¸p tæ chøc TC phï hîp víi tiÕn ®é
b)
B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«I tr−êng, phßng ch¸y-ch÷a ch¸y, ATL§
c)
Møc ®é ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o hµnh
d)
C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l−îng
e)
Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh (nÕu yªu cÇu)
f)
TiÕn ®é thi c«ng…
3) Néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ :
a)
X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu
b)
Söa lçi
c)
HiÖu chØnh sai lÖch
d)
ChuyÓn ®æi gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã)
e)
§−a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng gåm : (i) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt KT nh− : tiÕn ®é thùc hiÖn,
chi phÝ qu¶n lý, vËn hµnh, duy tu, b¶o d−ìng vµ tuæi thä c«ng tr×nh… (ii) §iÒu kiÖn tµi
chÝnh, th−¬ng m¹i; (iii) ¦u ®ti trong ®Êu thÇu QT
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Bước 1. Chuẩn bị ñấu thầu (tiếp theo)
Quy ñịnh các ðiều kiện tiên quyết ñối với gói thầu MSHH / XL
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT (trừ trường hợp
ñược ñổi tên)
Nhà thầu không ñảm bảo tư cách hợp lệ theo quy ñịnh tại các ñiều 7, 8
của Luật ðT
Không có bảo ñảm dự thầu theo quy ñịnh
Không có bản gốc HSDT
ðơn dự thầu không hợp lệ
Hiệu lực HSDT không ñúng quy ñịnh HSMT
HSDT có giá dự thầu không cố ñịnh, chào nhiều mức giá hoặc giá có
kèm ñiều kiện gây bất lợi cho chủ ñầu tư
Nhà thầu chính có tên trong hai hoặc nhiều HSDT
Không ñáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm
Vi phạm một trong các hành vi bị cấm tại ðiều 12 LðT, K3 ð2 LSð
Các yêu cầu ñặc thù khác (bổ sung thêm nếu thấy cần thiết)
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Bước 2. Tổ chức ñấu thầu
1) Ph¸t hµnh HSMT : Bán HSMT cho nhà thầu tới trước thời ñiểm ñóng thầu.
Nhà thầu LD chỉ cần một thành viên mua HSMT
2) Lµm râ HSMT Göi v¨n b¶n hoÆc tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu
3) TiÕp nhËn vµ qu¶n lý HSDT C¸c HSDT nép theo yªu cÇu cña HSMT ph¶i
®−îc BMT tiÕp nhËn vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt. Trường
hợp thay ñổi tư cách tham dự thầu, bên mời thầu chỉ xem xét khi nhận
ñược văn bản thông báo của nhà thầu trước thời ñiểm ñóng thầu. Sau
thời ñiểm ñóng thầu, bên mời thầu không tiếp nhận tài liệu bổ sung
HSDT (kể cả thư giảm giá). Trường hợp xin rút HSDT nhà thầu phải có
văn bản trước khi ñóng thầu
4) Më thÇu

Më c«ng khai và mở ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thø tù ch÷ c¸i vµ
kh«ng phô thuéc vµo sù cã mÆt hay v¾ng mÆt cña nhµ thÇu

C«ng bè th«ng tin chÝnh nªu trong HSDT

Biªn b¶n më thÇu ph¶I ®−îc ®¹i diÖn BMT, nhµ thÇu, c¬ quan liªn quan
x¸c nhËn

Bên mời thầu phải ký xác nhận từng trang bản gốc HSDT và quản lý theo
chế ñộ quản lý hồ sơ mật
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Bước 3. ðánh giá HSDT
Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ HSDT : (i) C¨n cø HSMT vµ HSDT; (ii) Nhµ thÇu v−ît
qua b−íc ®¸nh gi¸ tr−íc míi ®−îc xem xÐt b−íc sau; (iii) Cã thÓ ®¸nh gi¸
n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm t¹i b−íc ®¸nh gi¸ s¬ bé hoÆc sau khi x¸c ®Þnh gi¸
®¸nh gi¸

Nguyªn t¾c lµm râ HSDT : (i) Thùc hiÖn lµm râ HSDT d−íi h×nh thøc trùc
tiÕp / gi¸n tiÕp, (ii) ChØ thùc hiÖn gi÷a BMT vµ nhµ thÇu cã HSDT cÇn lµm râ,
(iii) §−îc bæ sung tµi liÖu ph¸p lý ®Ó chøng minh t− c¸ch hîp lÖ, n¨ng lùc,
kinh nghiÖm cña nhµ thÇu nh−ng kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt HSDT vµ gi¸
dù thÇu
1) §¸nh gi¸ s¬ bé :

KiÓm tra tÝnh hîp lÖ : (i) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu; (ii) TÝnh hîp lÖ cña
tho¶ thuËn liªn danh; (iii) GiÊy CN§KKD, CN§T, Q§ thµnh lËp hoặc ðKHð
hợp ph¸p; (iii) TÝnh hîp lÖ giÊy chøng nhËn / chøng chØ chuyªn m«n theo
yªu cÇu; (iv) Sè l−îng b¶n chÝnh, b¶n chôp; (v) C¸c phô lôc, tài liÖu kÌm
theo HSDT

Lo¹i bá HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt)

§¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm nhµ thÇu : tr−êng hîp kh«ng s¬ tuyÓn
®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña HSMT; tr−êng hîp s¬ tuyÓn th× chØ cËp nhËt
2) §¸nh gi¸ chi tiÕt HSDT :

§¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh HSDT ®¸p øng c¬ b¶n HSMT

X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸: (i) Gi¸ dù thÇu, (ii) Lçi sè häc, (iii) Sai lÖch, (iv) Quy
®æi trªn cïng mÆt b»ng
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Ví dụ : ðánh giá HSDT ñối với gói thầu Mua sắm
hàng hoá (ñiểm Kỹ thuật ≥ 75%)
Nhà thầu

A (VN)

B (NN)

ðạt

ðạt

ðạt

ðạt

ðạt

75

80

78

90

76

2) Xác ñịnh giá ñánh giá
(a+b+c+d) :

2.040

2.140

2.315

2.080

2.110

a) Giá dự thầu (triệu ñ)

2.000

1.900

1.850

2.100

2.050

b) Sửa lỗi

- 20

+ 50

-

+ 30

-

c) Hiệu chỉnh sai lệch

+ 50

+ 20

+ 280

50

+ 40

+ 10

- 20

-

-

+ 20

-

+ 190

+ 185

-

-

1

4

-

2

593

I. Kết quả ñ. giá bước sơ bộ

C (NN) D(VN) E(VN)

II. K. quả ñ. giá bước chi tiết
1) ðánh giá kỹ thuật

-

d) Quy ñổi về cùng mặt bằng
 Vận hành, bảo dưỡng
 Ưu ñãi nhà thầu ( 10% )

III. Xếp hạng

Ví dụ : ðánh giá HSDT gói thầu
Xây lắp (ñánh giá Kỹ thuật = ñạt / không ñạt)
Nhà thầu

A (VN)

B (NN)

C (NN)

D

E

ðạt

ðạt

ðạt

ðạt

ðạt

ðạt

ðạt

ðạt

K. ñạt

K. ñạt

2. Xác ñịnh giá ñánh giá
(a+b+c+d) :

8.700

9.040

8.770

-

-

a) Giá dự thầu (triệu ñ)

8.770

8.310

8.110

8.200

8.505

- 20

+ 100

- 100

-

-

-

-

+ 125

-

-

- 50 (sớm

-

+ 25

-

-

I. Kết quả ñ. giá bước sơ bộ
II. K. quả ñ. giá bước chi tiết
1. K. quả ñ. giá về Kü thuật

b) Sửa lỗi
c) Hiệu chỉnh sai lệch
d) Quy ñổi về cùng mặt bằng
Tiến ñộ thi công
 Ưu ñãi nhà thầu ( 7,5% )

III. Xếp hạng

CuuDuongThanCong.com

2 tháng)
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(muộn 1
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+ 630
3

+ 610
2

-
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B−íc 4 : ThÈm ®Þnh, phª duyÖt
1) Tr×nh duyÖt, thÈm ®Þnh:

BMT lËp b¸o c¸o KQ§T ®Ó tr×nh chñ ®Çu t− vµ göi c¬ quan, tæ chøc thÈm
®Þnh

C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh tr×nh C§T
2) Phª duyÖt KQ§T:

C§T phª duyÖt KQ§T c¨n cø b¸o c¸o KQ§T vµ B¸o c¸o thÈm ®Þnh

V¨n b¶n phª duyÖt KQ§T : (1) Tªn nhµ thÇu tróng thÇu; (2) Gi¸ tróng thÇu;
(3) H×nh thøc Hð; (4) Thêi gian thùc hiÖn Hð; (5) C¸c néi dung cÇn l−u ý
(nÕu cã)

Tr−êng hîp kh«ng cã nhµ thÇu tróng thÇu, trong v¨n b¶n phª duyÖt KQ§T
ph¶i nªu râ kh«ng cã nhµ thÇu tróng thÇu vµ huû ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn lùa
chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh

61

B−íc 5 : Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu
1)

Thêi ®iÓm th«ng b¸o: Th«ng b¸o ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh
phª duyÖt cña C§T

2)

H×nh thøc th«ng b¸o: c«ng khai trªn b¸o §Êu thÇu / Trang tin
®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu vµ b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®èi t−îng liªn
quan

3)

§èi t−îng th«ng b¸o: TÊt c¶ c¸c nhµ thÇu tham dù thÇu bao
gåm nhµ thÇu tróng thÇu vµ nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu. Trong
th«ng b¸o KQ§T kh«ng ph¶i gi¶i thÝch lý do ®èi víi nhµ thÇu
kh«ng tróng thÇu

4)

Th«ng b¸o göi nhµ thÇu tróng thÇu bao gåm : (i) tªn nhµ thÇu
tróng thÇu; (ii) gi¸ tróng thÇu; (iii) h×nh thøc H§; thêi gian thùc
hiÖn H§; (v) c¸c néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã)
62
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B−íc 6 : Th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn Hð
1) C¨n cø th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§ :
a) KQ§T ®−îc duyÖt
b) MÉu H§ ®t ®iÒn ®ñ c¸c th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu
c) C¸c yªu cÇu nªu trong HSMT
d) Néi dung HSDT vµ gi¶i thÝch lµm râ HSDT (nÕu cã)
e) C¸c néi dung cÇn ®−îc th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§ gi÷a bªn
mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu
2) Tr−êng hîp th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn kh«ng thµnh:
BMT ph¶i b¸o c¸o C§T ®Ó xem xÐt lùa chän nhµ thÇu xÕp
h¹ng tiÕp theo tróng thÇu lµm c¨n cø ph¸p lý mêi vµo th−¬ng
th¶o, hoµn thiÖn H§. §ång thêi yªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc
HSDT vµ b¶o ®¶m dù thÇu (nÕu cã).
63

B−íc 7 : Ký hîp ®ång
1) C¨n cø ký H§ :
a)
KÕt qu¶ th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§
b)
QuyÕt ®Þnh phª duyÖt vµ v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu
c)
HSDT vµ c¸c tµi liÖu lµm râ HSDT cña nhµ thÇu
d)
HSMT
2) §iÒu kiÖn ký H§ :
a)
HSDT cña nhµ thÇu ®−îc lùa chän cßn hiÖu lùc
b)
Th«ng tin cËp nhËt vÒ n¨ng lùc KT, TC cña nhµ thÇu vÉn ®¸p øng yªu cÇu
HSMT
c)
Cã bảo ñảm thùc hiÖn H§ tr−íc khi H§ cã hiÖu lùc
d)
Gi¸ trÞ H§ kh«ng ®−îc v−ît gi¸ tróng thÇu
3) C¸c bªn ký H§ :
a)
H§ ®−îc ký gi÷a chñ ®Çu t− vµ nhµ thÇu tróng thÇu
b)
Tr−êng hîp lµ nhµ thÇu liªn danh, ph¶i cã ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn
tham gia liªn danh

64
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II. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MSHH
(theo Quyết ñịnh 1118/BKH, 3/9/2008 của Bộ KH&ðT)
Phần I Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu
Chương I Chỉ dẫn ñối với nhà thầu
Chương II Bảng dữ liệu ñấu thầu
Chương III TCðG và nội dung xác ñịnh giá ñánh giá
Chương IV Biểu mẫu dự thầu
Phần II Yêu cầu về cung cấp
Chương V Phạm vi cung cấp
Chương VI Tiến ñộ cung cấp
Chương VII Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Phần III Yêu cầu về hợp ñồng
Chương VIII ðiều kiện chung của hợp ñồng
Chương IX ðiều kiện cụ thể của hợp ñồng
Chương X Biểu mẫu về hợp ñồng
65

Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu

Chương I Chỉ dẫn ñối với nhà thầu gồm 39 Mục
A. Tổng quát : gồm 7 Mục (nội dung ñấu thầu, nguồn vốn, ñiều kiện tham dự
thầu, tính hợp lệ của HH, chi phí dự thầu, HSMT- làm rõ HSMT, sửa ñổi
HSMT)
B. Chuẩn bị HSDT : gồm 11 Mục (ngôn ngữ, nội dung HSDT, thay ñổi tư cách,
ñơn dự thầu,giá dự thầu, ñồng tiền, tài liệu chứng minh tư cách KN+NL,xuất xứ, bảo ñảm dự thầu, hiệu lực HSDT, quy cách HSDT
C. Nộp HSDT : gồm 4 Mục (niêm phong HSDT, thời hạn nộp HSDT, HSDT nộp
muộn, sửa ñổi/rút HSDT)
D. Mở thầu và ñánh giá HSDT : gồm 10 Mục (mở thầu, làm rõ HSDT, ñánh giá sơ
bộ, ñánh giá về mạt kỹ thuật, xác ñịnh giá ñánh giá, sửa lỗi, hiệu chỉnh các
sai lệch, chuyển ñổi sang một ñồng tiền chung, mặt bằng ñánh giá, tiếp
xúc với BMT)
E. Trúng thầu : gồm 7 Mục (ñiều kiện trúng thầu, chấp nhận/lọai bỏ HSDT, thông
báo KQðT, thương thảo, hòan thiện và ký Hð, BðTHHð, kiến nghị, xử lý vi
phạm)
66
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Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu (tiếp theo)

Chương II Bảng Dữ liệu ñấu thầu


Chi tiết hóa 26 Mục của chương I



Trường hợp nội dung tương ứng có sự khác biệt thì nội dung nêu tại
Chương II có giá trị ưu tiên
Chương III Tiêu chuẩn ñánh giá và nội dung xác ñịnh giá ñánh giá



Tiêu chuẩn ñánh giá về kinh nghiệm và năng lực



Tiêu chuẩn ñánh giá về mặt kỹ thuật



Nội dung xác ñịnh giá ñánh giá
Chương IV Biểu mẫu dự thầu (11 Mẫu)



ðơn dự thầu, giấy ủy quyền, Biểu giá chào, danh mục các hợp ñồng tương
tự ñã và ñang thực hiện, kê khai năng lực và kinh nghiệm, bảo lãnh dự
thầu, giấy phép bán hàng…

67

Phần II

Yêu cầu về cung cấp

Chương V Phạm vi cung cấp


Liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa yêu cầu cung cấp, nêu rõ số
lượng, chủng lọai yêu cầu…
Chương VI Tiến ñộ cung cấp



Nêu rõ tên hàng hóa với số lượng yêu cầu, ñịa ñiểm và tiến ñộ cung
cấp
Chương VII Yêu cầu về mặt kỹ thuật



Bao gồm các yêu cầu về ñặc tính, quy cách kỹ thuật thuần túy căn
cứ theo QððT, TKKT



Quy ñịnh về giấy phép bán hàng của nhà SX/ ủy quyền bán hàng
của ñại lý phân phối



Trường hợp cần nêu nhãn hiệu ñể tham khảo, minh họa phải kèm
theo cụm từ “hoặc tương ñương”
68
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Phần III

Yêu cầu về Hợp ñồng

Chương VIII ðiều kiện chung của Hợp ñồng (gồm 27
ñiều khoản quy ñịnh các nguyên tắc chung)
Chương IX ðiều kiện cụ thể của Hợp ñồng (chi tiết hóa
14 ñiều khỏan từ ðiều kiện chung của Hợp ñồng)
Chương X Biểu mẫu về Hợp ñồng gồm 3 mẫu


Văn bản hợp ñồng



Bảo lãnh thực hiện Hợp ñồng



Bảo lãnh tiền tạm ứng
69

III. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
(theo Quyết ñịnh 731/BKH, 10/6/2008 của Bộ KH&ðT)
Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu

Chương I Chỉ dẫn ñối với nhà thầu
Chương II Bảng dữ liệu ñấu thầu
Chương III TCðG và nội dung xác ñịnh giá ñánh giá
Chương IV Biểu mẫu dự thầu
Phần II

Yêu cầu về xây lắp

Chương V Giới thiệu dự án và gói thầu
Chương VI Bảng tiên lượng
Chương VII Yêu cầu về tiến ñộ thực hiện
Chương VIII Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Chương IX Các bản vẽ
Phần III

Yêu cầu về hợp ñồng

Chương X ðiều kiện chung của hợp ñồng
Chương XI ðiều kiện cụ thể của hợp ñồng
Chương XII Mẫu hợp ñồng
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Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu

Chương I Chỉ dẫn ñối với nhà thầu gồm 41 Mục
A. Tổng quát : gồm 8 Mục (nội dung ñấu thầu, nguồn vốn, ñiều kiện tham dự
thầu, tính hợp lệ của VTTB, chi phí dự thầu, HSMT, khảo sát hiện trường,
sửa ñổi HSMT)
B. Chuẩn bị HSDT : gồm 12 Mục (ngôn ngữ, nội dung HSDT, thay ñổi tư cách,
ñơn dự thầu, ñề xuất phương án kỹ thuật thay thế, ñề xuất biện pháp thi
công, giá dự thầu, ñồng tiền, tài liệu chứng minh tư cách - KN+NL, bảo
ñảm dự thầu, hiệu lực HSDT, quy cách HSDT
C. Nộp HSDT : gồm 4 Mục (niêm phong HSDT, thời hạn nộp HSDT, HSDT nộp
muộn, rút HSDT)
D. Mở thầu và ñánh giá HSDT : gồm 10 Mục (mở thầu, làm rõ HSDT, ñánh giá sơ
bộ, ñánh giá về mạt kỹ thuật, xác ñịnh giá ñánh giá, sửa lỗi, hiệu chỉnh các
sai lệch, chuyển ñổi sang một ñồng tiền chung, mặt bằng ñánh giá, tiếp
xúc với BMT)
E. Trúng thầu : gồm 7 Mục (ñiều kiện trúng thầu, chấp nhận/lọai bỏ HSDT, thông
báo KQðT, thương thảo, hòan thiện và ký Hð, BðTHHð, kiến nghị, xử lý vi
phạm)
71

Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu (tiếp theo)

Chương II Bảng Dữ liệu ñấu thầu


Chi tiết hóa 26 Mục của chương I



Trường hợp nội dung tương ứng có sự khác biệt thì nội dung nêu tại
Chương II có giá trị ưu tiên
Chương III Tiêu chuẩn ñánh giá và nội dung xác ñịnh giá ñánh giá



Tiêu chuẩn ñánh giá về kinh nghiệm và năng lực



Tiêu chuẩn ñánh giá về mặt kỹ thuật



Nội dung xác ñịnh giá ñánh giá
Chương IV Biểu mẫu dự thầu (15 Mẫu)



ðơn dự thầu, giấy ủy quyền, thỏa thuận liên danh, bảng kê khai máy móc
thiết bị thi công chủ yếu, bảng kê khai thiết bị thí nghiệm kiểm tra, danh
sách các nhà thầu phụ quan trọng, phạm vi công việc sử dụng nhà thầu
phụ, danh sách cán bộ chủ chốt ñiều hành thi công, bảng kê khai NL+KN
của cán bộ chủ chốt, biểu tổng hợp giá dự thầu, biểu chi tiết giá dự thầu,
bảng phân tích ñơn giá dự thầu, bảng tính giá VLXD theo ñơn giá, danh
mục các hợp ñồng tương tự ñã và ñang thực hiện, kê khai năng lực TC,
bảo lãnh dự thầu
72
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Phần II

Yêu cầu về xây lắp

Chương V Giới thiệu Dự án và gói thầu


Giới thiệu khái quát thông tin về Dự án và gói thầu như ñịa ñiểm thực hiện dự án,
quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu…
Chương VI Bảng tiên lượng



Liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ ñể nhà thầu
tính tóan giá dự thầu
Chương VII Yêu cầu về tiến ñộ thực hiện



Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công ñến khi hòan thành theo ngày/tuần/tháng
Chương VIII Yêu cầu về mặt kỹ thuật



Bao gồm các quy trình, quy phạm, các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, các
yêu cầu về chủng lọai VTTB, các yêu cầu về trình tự thi công, vận hành thử, phòng
chống cháy nổ, VSMT, an tòan lao ñộng, biện pháp huy ñộng nhân lực và thiết bị
thi công, biện pháp tổ chức thi công tổng thể, hệ thống kiểm tra chất lượng…
Chương IX Các bản vẽ



Liệt kê các bản vẽ theo quy ñịnh của pháp luật xây dựng

73

Phần III

Yêu cầu về Hợp ñồng

Chương X ðiều kiện chung của Hợp ñồng (gồm 37 ñiều khoản
quy ñịnh các nguyên tắc chung)
Chương XI ðiều kiện cụ thể của Hợp ñồng (chi tiết hóa 25 ñiều
khỏan từ ðiều kiện chung của Hợp ñồng)
Chương XII Mẫu Hợp ñồng gồm 3 mẫu


Văn bản hợp ñồng



Bảo lãnh thực hiện Hợp ñồng



Bảo lãnh tiền tạm ứng
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Chuyªn ®Ò 7

ðẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
C¸c néi dung chÝnh :
I. Quy trình ñấu thầu DVTV ñối với nhà thầu là tổ chức (các ðiều 15 - 21 Nð 85/CP)
1)

Chuẩn bị ñấu thầu (lập DS ngắn nhà thầu, lập HSMT, mời thầu)

2)

Tổ chức ñấu thầu (bán HSMT, làm rõ HSMT, nhận và q. lý HSDT, mở thầu)

3)

ðánh giá HSDT (ñánh giá sơ bộ, ñánh giá chi tiết, ñàm phán Hð)

4)

Thẩm ñịnh và phê duyệt KQðT (BMT trình duyệt kết quả ñấu thầu, tổ chức thẩm ñịnh kết quả ñấu thầu,
CðT phê duyệt)

5)

Thông báo KQðT (BMT thông báo công khai kết quả ñấu thầu cho các nhà thầu : tên nhà thầu trúng thầu,
giá trúng thầu, h. thức Hð, t gian t. hiện Hð)

6)

Thương thảo, hoàn thiện Hð (hòan chỉnh văn kiện Hð trước khi ký, trường hợp không thành BMT trình
chủ ñầu tư quyết ñịnh)

7)

Ký kết Hð (Hð ñược ký giữa chủ ñầu tư và nhà thầu trúng thầu, ñảm bảo HSDT còn hiệu lực, thông tin về
năng lực nhà thầu phải ñược cập nhật)

II. Quy trình ñấu thầu DVTV ñối với nhà thầu là cá nhân (ðiều 22 Nð 85/CP)
III. Mẫu HSMT DVTV
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I. QUY TRÌNH ðẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
Bước 1. Chuẩn bị ñấu thầu
1) Trường hợp ðTRR áp dụng lựa chọn danh sách ngắn

Thông báo nộp Hồ sơ quan tâm: 3 kỳ liên tiếp trên báo ðấu thầu, trên trang thông
tin ñiện tử về ñấu thầu. Trường hợp ñấu thầu quốc tế, còn phải ñăng tải ñồng
thời bằng tiếng Anh trên báo ðấu thầu.

HSMQT ñược phát hành miễn phí kể từ ngày ñăng tải ñầu tiên. HSMQT bao gồm
các yêu cầu: (1) Năng lực và số lượng chuyên gia; (2) Kinh nghiệm

Thời gian chuẩn bị HSQT: Trong nước ≥ 10 ngày; Quốc tế ≥ 20 ngày
2) LËp HSMT bao gåm c¸c néi dung :

Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt : c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm chuyªn m«n
®èi với chuyªn gia ®−îc thÓ hiÖn trong ðiều khoản tham chiếu (TOR)

Yªu cÇu vÒ m¹t tµi chÝnh, th−¬ng m¹i: chi phÝ thùc hiÖn gãi thÇu, gi¸ chµo,
ph−¬ng thøc thanh to¸n, nguån tµi chÝnh, ®ång tiÒn dù thÇu

Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, ®iÒu kiÖn −u ®ti, thuÕ, b¶o hiÓm…
3) Mời thầu:
a) Trường hợp ðTRR không lựa chọn danh sách ngắn : ðăng thông báo mời thầu 3 kỳ
liên tiếp trên báo ðấu thầu, trên trang thông tin ñiện tử về ñấu thầu. Trường hợp
ñấu thầu quốc tế, còn phải ñăng tải ñồng thời bằng tiếng Anh trên báo ðấu thầu.
b) Trường hợp ðTHC và ðTRR có danh sách mời: Bên mời thầu gửi thư mời thầu ñến
các nhà thầu theo danh sách ñược mời tham gia (TN: ≥ 5 ngày; QT: ≥ 7 ngày)
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Bước 1. Chuẩn bị ñấu thầu (tiếp theo)
Xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá HSDT
A. T− vÊn th«ng th−êng :
1) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt (sö dông thang ®iÓm 100 hoÆc 1000, x¸c
®Þnh møc ®iÓm tèi thiÓu vÒ mÆt KT kh«ng < 70%):
 Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu: 10-20% tæng sè ®iÓm
 Gi¶I ph¸p vµ ph−¬ng ph¸p luËn: 30-40% tæng sè ®iÓm
 Nh©n sù : 50-60% tæng sè ®iÓm
2) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh
 Sö dông thang ®iÓm 100 hoÆc 1000
 §iÓm TC cña HSDT ®ang xÐt = (Gi¸ DT thÊp nhÊt x 100, 1000) / Gi¸ DT
nhµ thÇu ®ang xÐt
3) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tæng hîp
 §iÓm tæng hîp = §iÓm KT x (K%) + §iÓm TC x (G%)
 ®iÒu kiÖn : K% ≥ 70%; G% ≤ 30%
B. T− vÊn cã yªu cÇu Kü thuËt cao :
ChØ x©y dùng Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt nh− T− vÊn th«ng
th−êng nh−ng kh«ng ®−îc quy ñịnh møc tèi thiÓu < 80% tæng sè ®iÓm KT
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Bước 1. Chuẩn bị ñấu thầu (tiếp theo)
Quy ñịnh ñiều kiện tiên quyết trong HSMT
1)

Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT (trừ trường hợp
ñược ñổi tên)
2)
Nhà thầu không ñảm bảo tư cách hợp lệ theo quy ñịnh tại các ñiều 7, 8
của Luật ðấu thầu
3)
Không ñảm bảo ñiều kiện năng lực theo Luật Xây dựng
4)
Không có bản gốc HSDT
5)
ðơn dự thầu không hợp lệ
6)
Hiệu lực HSDT không ñúng quy ñịnh trong HSMT
7)
Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT
8)
Vi phạm một trong các hành vi bị cấm tại ðiều 12 LðT, K3 ð2 LSð
9)
HSDT có giá dự thầu không cố ñịnh hoặc chào theo nhiều mức giá
10) Các yêu cầu ñặc thù khác (bổ sung thêm nếu thấy cần thiết)
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Bước 2. Tổ chức ñấu thầu
1) Ph¸t hµnh HSMT : Bán HSMT cho nhà thầu tới trước thời ñiểm ñóng thầu.
Nhà thầu liên danh chỉ cần một thành viên mua HSMT
2) Lµm râ HSMT Göi v¨n b¶n hoÆc tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu
3) TiÕp nhËn vµ qu¶n lý HSDT C¸c HSDT nép theo yªu cÇu cña HSMT ph¶I
®−îc BMT tiÕp nhËn vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt. Trường
hợp thay ñổi tư cách tham dự thầu, bên mời thầu chỉ xem xét khi nhận
ñược văn bản thông báo của nhà thầu trước thời ñiểm ñóng thầu. Sau
thời ñiểm ñóng thầu, bên mời thầu không tiếp nhận tài liệu bổ sung
HSDT (kể cả thư giảm giá). Trường hợp xin rút HSDT nhà thầu phải có
văn bản trước khi ñóng thầu
4) Më thÇu

Më c«ng khai và mở ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thø tù ch÷ c¸i vµ
kh«ng phô thuéc vµo sù cã mÆt hay v¨ng mÆt cña nhµ thÇu

C«ng bè th«ng tin chÝnh nªu trong HSDT

Biªn b¶n më thÇu ph¶i ®−îc ®¹i diÖn BMT, nhµ thÇu, c¬ quan liªn quan
x¸c nhËn

Bên mời thầu phải ký xác nhận từng trang bản gốc HSDT và quản lý theo
chế ñộ quản lý hồ sơ mật
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Bước 3. ðánh giá HSDT
Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ HSDT : (i) C¨n cø HSMT vµ HSDT; (ii) Nhµ thÇu v−ît
qua b−íc ®¸nh gi¸ tr−íc míi ®−îc xem xÐt b−íc sau
 Nguyªn t¾c lµm râ HSDT : (i)Thùc hiÖn lµm râ HSDT d−íi h×nh thøc trùc tiÕp
/ gi¸n tiÕp, (ii) ChØ thùc hiÖn gi÷a BMT vµ nhµ thÇu cã HSDT cÇn lµm râ, (iii)
§−îc bæ sung tµi liÖu ph¸p lý ®Ó chøng minh t− c¸ch hîp lÖ, n¨ng lùc, kinh
nghiÖm cña nhµ thÇu nh−ng kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt HSDT vµ gi¸ DT
T− vÊn th«ng th−êng
1. §¸nh gi¸ s¬ bé (§Ò xuÊt KT)
a)
KiÓm tra tÝnh hîp lÖ : (i) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu; (ii) TÝnh hîp lÖ cña
tho¶ thuËn liªn danh; (iii) GiÊy CN§KKD, CN§T, Q§ thµnh lËp hoặc ðKHð
hợp ph¸p; (iii) TÝnh hîp lÖ giÊy chøng nhËn / chøng chØ chuyªn m«n theo
yªu cÇu; (iv) Sè l−îng b¶n chÝnh, b¶n chôp; (v) C¸c phô lôc, tµi liÖu kÌm
theo HSDT
b) Lo¹i bá HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt)
2. §¸nh gi¸ chi tiÕt
a)
§¸nh gi¸ vÒ mÆt KT : (i) §¸nh gi¸ theo TC§G; (ii) HSDT ®¸p øng yªu cÇu
ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− phª duyÖt
b) §¸nh gi¸ vÒ TC : Më HS ®Ò xuÊt TC cña c¸c nhµ thÇu ®¸p øng vÒ KT vµ
®¸nh gi¸ theo TC§G về mặt tài chính
c)
§¸nh gi¸ tæng hîp : §¸nh gi¸ chung vÒ KT vµ TC theo TC§G. Nhµ thÇu cã
®iÓm tæng hîp cao nhÊt ®−îc xÕp thø 1 vµ ®−îc mêi vµo th−¬ng th¶o H§
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Bước 3. ðánh giá HSDT
T− vÊn yªu cÇu kü thuËt cao

1. §¸nh gi¸ s¬ bé (§Ò xuÊt KT)
a)
KiÓm tra tÝnh hîp lÖ : (i) TÝnh hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu; (ii) TÝnh hîp lÖ cña
tho¶ thuËn liªn danh; (iii) GiÊy CN§KKD, CN§T, Q§ thµnh lËp hoặc ðKHð
hợp ph¸p; (iii) TÝnh hîp lÖ giÊy chøng nhËn / chøng chØ chuyªn m«n theo
yªu cÇu; (iv) Sè l−îng b¶n chÝnh, b¶n chôp; (v) C¸c phô lôc, tµi liÖu kÌm
theo HSDT
b) Lo¹i bá HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt)
2. §¸nh gi¸ chi tiÕt
a)
§¸nh gi¸ vÒ mÆt KT : (i) §¸nh gi¸ theo TC§G; (ii) HSDT ®¸p øng yªu cÇu
ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− phª duyÖt
b) §¸nh gi¸ vÒ TC : Më HS ®Ò xuÊt TC cña nhµ thÇu ®¸p øng vÒ KT vµ ®¹t sè
®iÓm cao nhÊt ®Ó th−¬ng th¶o Hîp ®ång
3. ðàm phán H§
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Ví dụ : ðánh giá HSDT Tư vấn thông thường
Tên nhà ðánh giá
thầu
Kỹ thuật
(các nhà
thầu ñã
vượt qua
ñánh giá
sơ bộ)

(nhà thầu
phải ñạt
≥75% TS
ñiểm )

Giá dự
thầu

ðánh giá
Tài chính

(Hệ số:

K=90%

G=10%)

(triệu ñ)

ðiểm TC
(4) = 2500
: giá dự
thầu )
X100

ðiểm
Kỹ
thuật
x (K%)
(5)

ðiểm
Tài
chính x
(G%)
(6)

ðiểm
Tổng hợp
(7)=(5+6)

(3)

(2)

(1)

ðánh

giá tổng hợp

Xếp
hạng

A

92

3.000

83,3

82,8

8,3

91,1

2

B

91

2.600

96,1

81,9

9,6

91,5

1

C

90

2.800

89,3

81,0

8,9

89,9

3

D

85

2.500

100,0

76,5

10,0

86,5

4

E

78

2.700

92,6

70,2

9,2

79,4
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B−íc 4 : ThÈm ®Þnh, phª duyÖt
1) Tr×nh duyÖt, thÈm ®Þnh:
 BMT lËp b¸o c¸o KQ§T ®Ó tr×nh chñ ®Çu t− vµ göi c¬
quan, tæ chøc thÈm ®Þnh
 C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh tr×nh
C§T
2) Phª duyÖt KQ§T:
 C§T phª duyÖt KQ§T c¨n cø b¸o c¸o KQ§T vµ B¸o c¸o
thÈm ®Þnh
 V¨n b¶n phª duyÖt KQ§T : (1) Tªn nhµ thÇu tróng thÇu; (2)
Gi¸ tróng thÇu; (3) H×nh thøc hîp ®ång; (4) Thêi gian thùc
hiÖn hîp ®ång; (5) C¸c néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã)
 Tr−êng hîp kh«ng cã nhµ thÇu tróng thÇu, trong v¨n b¶n
phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i nªu râ kh«ng cã nhµ thÇu
tróng thÇu vµ huû ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn lùa chän nhµ thÇu
theo quy ®Þnh
83

B−íc 5 : Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu
1)

Thêi ®iÓm th«ng b¸o: Th«ng b¸o ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh
phª duyÖt cña C§T

2)

H×nh thøc th«ng b¸o: c«ng khai trªn Tê b¸o / Trang tin ®iÖn tö
vÒ ®Êu thÇu vµ b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®èi t−îng liªn quan

3)

§èi t−îng th«ng b¸o : TÊt c¶ c¸c nhµ thÇu tham dù thÇu bao
gåm nhµ thÇu tróng thÇu vµ nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu. Trong
th«ng b¸o KQ§T kh«ng ph¶i gi¶i thÝch lý do ®èi víi nhµ thÇu
kh«ng tróng thÇu

4)

Th«ng b¸o göi nhµ thÇu tróng thÇu bao gåm: (i) tªn nhµ thÇu
tróng thÇu; (ii) gi¸ tróng thÇu; (iii) h×nh thøc H§; thêi gian thùc
hiÖn H§; (v) néi dung cÇn l−u ý (nÕu cã)
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CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

42

B−íc 6 : Th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§
1) C¨n cø th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§ :
a) KQ§T ®−îc duyÖt
b) MÉu H§ ®· ®iÒn ®ñ c¸c th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu
c) C¸c yªu cÇu nªu trong HSMT
d) Néi dung HSDT vµ gi¶I thÝch lµm râ HSDT (nÕu cã)
e) C¸c néi dung cÇn ®−îc th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§ gi÷a bªn mêi
thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu
2) Tr−êng hîp th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn kh«ng thµnh
BMT ph¶i b¸o c¸o Chñ ®Çu t− ®Ó xem xÐt lùa chän nhµ thÇu xÕp
h¹ng tiÕp theo tróng thÇu lµm c¨n cø ph¸p lý mêi vµo th−¬ng
th¶o H§. §ång thêi yªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc HSDT (nÕu cÇn
thiÕt).
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B−íc 7 : Ký hîp ®ång
1) C¨n cø ký H§ :
a) KÕt qu¶ th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn H§
b) QuyÕt ®Þnh phª duyÖt vµ v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu
c) HSDT vµ c¸c tµi liÖu lµm râ HSDT cña nhµ thÇu
d) HSMT
2) §iÒu kiÖn ký H§ :
a) HSDT cña nhµ thÇu ®−îc lùa chän cßn hiÖu lùc
b) Th«ng tin cËp nhËt vÒ n¨ng lùc KT, TC cña nhµ thÇu vÉn ®¸p øng yªu
cÇu HSMT
c) Gi¸ H§ kh«ng ®−îc v−ît gi¸ tróng thÇu
3) C¸c bªn ký H§ :
a) H§ ®−îc ký gi÷a chñ ®Çu t− vµ nhµ thÇu tróng thÇu
b) Tr−êng hîp lµ nhµ thÇu liªn danh, ph¶I cã ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c thµnh
viªn tham gia liªn danh
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II. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU TƯ VẤN
(theo Quyết ñịnh 1048/BKH, 11/8/2008 của Bộ KH&ðT)
Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu

Chương I Chỉ dẫn ñối với nhà thầu
Chương II Bảng dữ liệu ñấu thầu
Chương III Tiêu chuẩn ñánh giá
Phần II

Mẫu ñề xuất kỹ thuật

Phần III

Mẫu ñề xuất tài chính

Phần IV

ðiều khỏan tham chiếu

Phần V

Yêu cầu về hợp ñồng

Chương IV ðiều kiện chung của hợp ñồng
Chương V ðiều kiện cụ thể của hợp ñồng
Chương VI Mẫu về hợp ñồng
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Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu

Chương I Chỉ dẫn ñối với nhà thầu gồm 34 Mục
A. Tổng quát : gồm 5 Mục (giới thiệu về dự án và gói thầu, ñiều kiện tham gia
ñấu thầu, chi phí dự thầu, HSMT- làm rõ HSMT, sửa ñổi HSMT)
B. Chuẩn bị HSDT : gồm 9 Mục (ngôn ngữ, nội dung HSDT, thay ñổi tư cách,
ñơn dự thầu, ñồng tiền, tài liệu chứng minh KN+NL, hiệu lực HSDT, quy
cách HSDT)
C. Nộp HSDT : gồm 4 Mục (niêm phong HSDT, thời hạn nộp HSDT, HSDT nộp
muộn, sửa ñổi/rút HSDT)
D. Mở thầu và ñánh giá HSDT : gồm 14 Mục (mở HSðXKT, ñánh giá sơ bộ
HSðXKT, ñánh giá chi tiết HSðXKT, mở HSðXTC, ñánh giá HSðXTC và
ñánh giá tổng hợp (chỉ áp dụng ñối với TV thông thường), sửa lỗi, hiệu
chỉnh các sai lệch, làm rõ HSDT, ñàm phán Hð)
E. Trúng thầu : gồm 6 Mục (ñiều kiện trúng thầu, chấp nhận/lọai bỏ HSDT, thông
báo KQðT, thương thảo, hòan thiện và ký Hð, kiến nghị, xử lý vi phạm)
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Phần I

Yêu cầu về thủ tục ñấu thầu (tiếp theo)

Chương II Bảng Dữ liệu ñấu thầu


Chi tiết hóa 21 Mục của chương I



Trường hợp nội dung tương ứng có sự khác biệt thì nội dung nêu tại
Chương II có giá trị ưu tiên
Chương III Tiêu chuẩn ñánh giá



Tiêu chuẩn ñánh giá về mặt kỹ thuật



Tiêu chuẩn ñánh giá về mặt tài chính (TV thông thường)



Tiêu chuẩn ñánh giá tổng hợp (TV thông thường)

89

Phần II

Mẫu ñề xuất kỹ thuật



Mẫu 1 : ðơn dự thầu



Mẫu 2 : Gấy ủy quyền



Mẫu 3 : Thỏa thuận liên danh



Mẫu 4 : Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm nhà thầu



Mẫu 5 : Góp ý ðiều khỏan tham chiếu



Mẫu 6 : Giả pháp và phương pháp luận do nhà thầu ñề xuất



Mẫu 7 : Danh sách chuyên gia tư vấn



Mẫu 8 : Lý lịch chuyên gia tư vấn



Mẫu 9 : Lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia



Mẫu 10 : Chương trình công tác
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Phần III Mẫu ñề xuất tài chính



Mẫu 11 ðơn dự thầu



Mẫu 12 Tổng hợp chi phí (cho Hð theo thời gian)



Mẫu 13.1 Thù lao cho chuyên gia nước ngòai



Mẫu 13.2 Chi phí khác cho chuyên gia nước ngòai



Mẫu 13.3 Thù lao cho chuyên gia Việt Nam



Mẫu 14 Tổng hợp chi phí (cho Hð trọn gói)
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Phần IV ðiều khỏan tham chiếu

A. Giới thiệu
B. Phạm vi công việc
C. Báo cáo và thời gian thực hiện
D. Trách nhiệm của bên mời thầu
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Phần V Yêu cầu về Hợp ñồng

Chương IV ðiều kiện chung của Hợp ñồng (gồm 19 ñiều
khoản quy ñịnh các nguyên tắc chung)
Chương V ðiều kiện cụ thể của Hợp ñồng (chi tiết hóa 11
ñiều khỏan từ ðiều kiện chung của Hợp ñồng)
Chương VI Mẫu về Hợp ñồng gồm 2 mẫu (cho hình thức
trọn gói và theo ñơn giá)
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Chuyªn ®Ò 8

QUY TRÌNH LỰA CHỌN KHÁC
C¸c néi dung chÝnh :

I.
II.
III.
IV.
V.

Quy trình chỉ ñịnh thÇu thông thường
Quy trình chỉ ñịnh thÇu rót gän
Quy trình mua sắm trực tiếp
Quy trình chào hàng cạnh tranh
Quy trình ñấu thầu gói thầu quy mô nhỏ
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I. CHỈ ðỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG
(ðiều 41 Nð 85/CP)
1)
2)
3)

4)
5)

Lập và phát hành HSYC : HSYC do Chủ ñầu tư phê duyệt
(TV: không nêu TCðG tổng hợp; MSHH/XL: không quy ñịnh
nội dung xác ñịnh giá ñánh giá)
Chuẩn bị và nộp Hồ sơ ñề xuất : Nhà thầu ñược chỉ ñịnh
thầu do CðT xác ñịnh chuẩn bị HSðX về KT, TC, TM
ðánh giá, ñàm phán HSðX: ñảm bảo các ñiều kiện (i) Có ñủ
năng lực và kinh nghiệm; (ii) Có ðề xuất về kỹ thuật ñáp
ứng HSYC; (iii) Có giá ñề nghị chỉ ñịnh thầu không vượt dự
toán (giá gói thầu) ñược duyệt
Trình duyệt, thẩm ñịnh và phê duyệt
Thương thảo, hoàn thiện và ký kết Hð
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II. CHỈ ðỊNH THẦU GÓI THẦU ≤ 500 TR. ð
(ðiều 41 Nð 85/CP)

1) Lập và gửi Dự thảo Hợp ñồng cho nhà thầu ñược
ñề nghị chỉ ñịnh thầu
2) Nhà thầu ñược ñề nghị chỉ ñịnh thầu xem xét Dự
thảo Hợp ñồng
3) Bên mời thầu và nhà thầu thương thảo về Dự thảo
Hợp ñồng
4) Bên mời thầu trình chủ ñầu tư phê duyệt kết quả
chỉ ñịnh thầu
5) Chủ ñầu tư và nhà thầu ñược chỉ ñịnh thầu ký kết
Hợp ñồng
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III. QUY TRÌNH MUA SẮM TRỰC TIẾP
(ðiều 42 Nð 85/CP)

1) Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu
2) Chuẩn bị và nộp Hồ sơ ñề xuất
3) ðánh giá Hồ sơ ñề xuất và ñàm phán với nhà thầu
4) Trình duyệt, thẩm ñịnh và phê duyệt kết quả mua
sắm trực tiếp
5) Thương thảo, hòan thiện hợp ñồng
6) Ký kết Hợp ñồng
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IV. QUY TRÌNH CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(ðiều 43 Nð 85/CP)
1.

Lập và phát hành HSYC chào hàng : HSYCCH do Chủ ñầu tư phê duyệt bao gồm
yêu cầu về mặt KT (số lượng, tiêu chuẩn, ñặc tính KT, thời hạn cung cấp, hiệu lực
báo giá, thời ñiểm nộp báo giá, các nội dung bảo hành bảo trì…ðánh giá theo tiêu
chí “ñạt / không ñạt”. Thông báo mời chào hàng trên báo ðấu thầu 3 kỳ liên tiếp và
trên trang thông tin ñiện tử về ñấu thầu. HSYCCH ñược phát hành ngay từ ngày
ñăng tải ñầu tiên.

2.

Chuẩn bị và nộp báo giá, tiếp nhận và quản lý các báo giá : Thời gian chuẩn bị báo
giá ≥ 5 ngày. Nộp trực tiếp, qua ñường bưu ñiện hoặc Fax. Bên mời thầu lập và gửi
văn bản tiếp nhận các HSðX (báo giá) cho các nhà thầu ñã nộp báo giá

3.

ðánh giá các báo giá: Các báo giá ñáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ ñược xem xét
giá chào. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và không
vượt giá gói thầu sẽ ñược xét chọn

4.

Trình duyệt, thẩm ñịnh và phê duyệt kết quả chào hàng : Chủ ñầu tư phê duyệt kết
quả chào hàng ; Bên mời thầu phải thông báo kết quả chào hàng cho các nhà thầu
nộp báo giá

5.

Thương thảo, hòan thiện hợp ñồng : Bên mời thầu và nhà thầu

6.

Ký hợp ñồng : Chủ ñầu tư và nhà thầu
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V. QUY TRÌNH ðẤU THẦU GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ
MSHH ≤ 5 tỷ ñ; XL, EPC ≤ 8 tỷ ñ (ðiều 33 Nð 85/CP)
1.

Lập HSMT : Bên mời thầu hoặc thuê tư vấn thực hiện (căn cứ Mẫu HSMT
theo Quyết ñịnh số 1744/2008/Qð-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ KH&ðT)

2.

Mời thầu và phát hành HSMT : Thông báo mời thầu / gửi thư mời thầu;
HSMT ñược phát hành kể từ khi ñăng tải

3.

Chuẩn bị và nộp HSDT : Thời gian lập HSDT tối thiểu 10 ngày kể từ ngày
phát hành HSMT (nhà thầu chỉ nộp Bảo ñảm dự thầu là 1% giá gói thầu)

4.

ðánh giá các HSDT: ðánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo tiêu
chí ñánh giá “ñạt / không ñạt”. Nhà thầu ñáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh
nghiệm, kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai
lệch và không vượt giá gói thầu sẽ ñược xét chọn; Thời gian ñánh giá
HSDT tối ña là 12 ngày

5.

Trình duyệt, thẩm ñịnh và phê duyệt KQðT : BMT trình Chủ ñầu tư phê
duyệt; Thương thảo, hòan thiện hợp ñồng : Bên mời thầu và nhà thầu

6.

Ký hợp ñồng : Chủ ñầu tư và nhà thầu, Bảo ñảm thực hiện Hð là 3% giá Hð
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Chuyªn ®Ò 9
QUẢN LÝ HỌAT ðỘNG ðẤU THẦU

C¸c néi dung chÝnh :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Quản lý nhà nước về ñấu thầu
Quyền và nghĩa vụ của các bên
Phân cấp trong ñấu thầu
Giải quyết kiến nghị trong ñấu thầu
Xử lý vi phạm trong ñấu thầu
Tình huống trong ñấu thầu
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I. Qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êu thÇu
Néi dung qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êu thÇu : (§iÒu 66 L§T)
1) Ban hµnh, phæ biÕn h−íng dÉn v¨n b¶n QPPL
2) ðµo t¹o båi d−íng nghiÖp vô
3) Tæng kÕt ®¸nh gi¸ b¸o c¸o t×nh h×nh ®Êu thÇu
4) Qu¶n lý HÖ thèng th«ng tin dÊu thÇu
5) Hîp t¸c quèc tÕ
6) KiÓm tra / thanh tra, gi¶I quyÕt kiÕn nghÞ khiÕu n¹i tè c¸o
trong ®Êu thÇu
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II. QuyÒn vµ nghÜa vô cña
c¸C B£N TRONG §ÊU THÇU
1) Ng−êi cã thÈm quyÒn (K 18 §iÒu 2 LS§)
2) Chñ ®Çu t− (§iÒu 61 L§T, K19 §iÒu 2 LS§)
3) Bªn mêi thÇu (§iÒu 62 L§T)
4) Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu (§iÒu 63 L§T)
5) Nhµ thÇu (§iÒu 64 L§T)
6) C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh (§iÒu 65 L§T)
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III. Ph©n cÊp trong §ÊU THÇU
1. Phª duyÖt trong ®Êu thÇu
 Thñ t−íng ChÝnh phñ (§iÒu 54 N§ 85/CP)
 Bé tr−ëng, Chñ tÞch UBND tØnh (§iÒu 55 N§ 85/CP)
 Chñ tÞch UBND cÊp huyÖn, xt (§iÒu 56 N§ 85/CP)
 H§QT hä¨c gi¸m ®èc doanh nghiÖp (§iÒu 57 N§ 85/CP)
 H§QT DN liªn doanh, cæ phÇn, H§HTKD (§iÒu 58 N§ 85/CP)
2. ThÈm ®Þnh trong ®Êu thÇu (§iÒu 59 N§ 85/CP)
 Gióp TTCP : Bé KH&§T
 Gióp chñ tÞch UBND tØnh : Së KH&§T
 Gióp Bé tr−ëng : do Bé tr−ëng quy ®Þnh
 Gióp chñ tÞch UBND huyÖn : Phßng TC -KH
 C¸c tr−êng hîp kh¸c : do thñ tr−ëng c¬ quan liªn quan quy ®Þnh
 Gióp C§T : do C§T tù quy ®Þnh hoÆc lùa chän T− vÊn / c¸ nh©n
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IV. Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ

(§iÒu 72+73 L§T, §iÒu 60-62 N§ 85/CP)
1. Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ
a)
Nhµ thÇu dù thÇu cã quyÒn kiÕn nghÞ vÒ KQ§T vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan
b) Ng−êi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÒn kiÕn nghÞ vÒ ®Êu thÇu lµ : (1) Bªn mêi
thÇu; (2) Chñ ®Çu t−; (3) Ng−êi cã thÈm quyÒn
c)
Thêi gian ®Ó kiÕn nghÞ liªn quan ®Õn KQ§T tèi ®a lµ 10 ngµy kÓ tõ khi cã
th«ng b¸o KQ§T. Tr−êng hîp kh¸c, thêi gian kiÕn nghÞ kÓ tõ khi x¶y ra sù
viÖc ®Õn khi cã th«ng b¸o KQ§T
2. Quy tr×nh gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ
a)
Tr−êng hîp néi dung kiÕn nghÞ kh«ng ph¶i lµ KQ§T : 3 cÊp gi¶I quyÕt : (1)
göi ®Õn Bªn mêi thÇu (thêi h¹n tèi ®a 5 ngµy); (2) göi ®Õn Chñ ®Çu t− (7
ngµy); (3) göi ®Õn Ng−êi cã thÈm quyÒn (10 ngµy)
b) Tr−êng hîp néi dung kiÕn nghÞ lµ KQ§T : 3 cÊp gi¶i quyÕt : (1) göi ®Õn Bªn
mêi thÇu (5 ngµy); (2) göi ®Õn Chñ ®Çu t− (7 ngµy); (3) göi ®ång thêi ®Õn
ng−êi cã thÈm quyÒn vµ ®Õn Héi ®ång t− vÊn gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ (gåm Chñ
tÞch Héi ®ång lµ ®¹i diÖn c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êu thÇu, ®¹i diÖn
ng−êi cã thÈm quyÒn vµ ®¹i diÖn HiÖp héi nghÒ nghiÖp)
 H§TV cã b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc trong thêi h¹n tèi ®a lµ 20 ngµy (chØ
cã 2 cÊp H§TV : TW vµ Bé /§Þa ph−¬ng)
 Ng−êi cã thÈm quyÒn ph¶i ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ tèi ®a lµ 5
ngày kÓ tõ khi H§TV cã b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc
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V. Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
(§iÒu 75 L§T, §iÒu 63-66 N§ 85/CP)









Nguyªn t¾c xö ph¹t : (i) theo 3 h×nh thøc (CBCC theo PLCBCC), (ii) q. dÞnh
xö ph¹t göi ng−êi bÞ xö ph¹t, Bé KH&§T, CQ liªn quan, (iii) q. ®Þnh xö ph¹t
hiÖu lùc c¶ n−íc, (iv) ng−êi bÞ xö ph¹t cã quyÒn kiÖn ra tßa ¸n
ThÈm quyÒn xö ph¹t : Ng−êi cã thÈm quyÒn. Tr−êng hîp bÞ c¶nh c¸o ≥ 3
lÇn - Bé KH&§T xö lý cÊm 6 th¸ng, thªm 1 hµnh vi bÞ cÊm t−¬ng øng thªm
3 th¸ng nh−ng kh«ng qu¸ 3 n¨m
C¶nh c¸o : Vi ph¹m c¸c néi dung ngoµi c¸c tr−êng hîp LuËt cÊm t¹i §iÒu
12 Luật ñấu thầu vµ K21 §iÒu 2 LS§
Ph¹t tiÒn : Hµnh vi vi ph¹m g©y hËu qu¶ lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña c¸c
bªn theo NghÞ ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc KH-§T
CÊm tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu : khi vi phạm quy ñịnh tại ðiều 12 Luật
ñấu thầu theo 3 møc : (i) 6 th¸ng -1 n¨m, (ii) 1 -3 n¨m, (iii) 3-5 n¨m
Hủy, ñình chỉ, không công nhận KQLCNT:
Xử lý của người có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm
Ngoµi bÞ xö lý nh− trªn, tæ chøc c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ ®¨ng t¶i trªn b¸o
§Êu thÇu vµ trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu cña Nhµ n−íc
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VI. T×nh huèng trong ®Êu thÇu
1.
2.

(§iÒu 70 N§ 85/CP)

Trường hợp có lý do cần ñiều chỉnh giá / nội dung gói thầu: ðiều chỉnh
KHðT trước khi mở thầu (trừ tình huống 6)
Trường hợp DT < giá gói thầu: Căn cứ theo DT. Nếu DT > giá gói thầu
nhưng không > TMðT: Chủ ñầu tư quyết ñịnh (không phải ñiều chỉnh
KHðT)

3.

Trường hợp < 3 nhà thầu nộp HSDT, HSDST, HSQT, HSðX : ≤ 4 giờ BMT
BMT báo cáo CðT ñể (i) kéo dài thời hạn hoặc (ii) cho phép mở và ñánh
giá.

4.

Trường hợp HSMT cho phép nhà thầu chào theo một hoặc nhiều phần
riêng biệt: Xét chọn theo từng phần nhưng bảo ñảm giá trúng thầu của cả
gói thầu ≤ giá gói thầu. 1 hoặc nhiều phần việc không có nhà thầu chào :
ñiều chỉnh KHðT và vẫn ñánh giá các nhà thầu ñã chào

5.

Trường hợp HSDT có ñơn giá khác thường và nếu giải thích của nhà thầu
không rõ: ðược coi là sai lệch khi ñánh giá

6.

Trường hợp giá ñề nghị trúng thầu > giá gói thầu MSHH, XL: CðT báo cáo
ñể (i) cho phép chào lại giá, (ii) ñồng thời cho phép chào lại giá + xem xét
lại giá gói thầu, HSMT hoặc (iii) Cho phép mời nhà thầu có giá ñánh giá
thấp nhất vào ñàm phán về giá
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VI. T×nh huèng trong ®Êu thÇu (TIÕP)
7.

Trường hợp chỉ có một HSDT vượt qua bước ñánh giá về KT: không cần xác
ñịnh giá ñánh giá ñối với MSHH, XL, gói thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu
TK), không cần xác ñịnh ñiểm tổng hợp ñối với tư vấn thông thường

8.

Trường hợp 2 HSDT có kết quả ñánh giá ngang nhau: Ưu tiên nhà thầu có giá DT
sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp hơn

9.

Trường hợp giá ñề nghị ký Hð vượt giá trúng thầu ñược duyệt: BMT báo cáo
Chủ ñầu tư quyết ñịnh

10.

Trường hợp giá ñề nghị trúng thầu thấp bất thường hoặc < 50% giá gói thầu: Lập
tổ thẩm ñịnh liên ngành, ñưa ra các biện pháp phù hợp trong Hð ñể ñảm bảo
tính khả thi

11.

Trường hợp < 3 nhà thầu ñáp ứng yêu cầu của bước sơ tuyển / lựa chọn danh
sách nhà thầu : (i) Chủ ñàu tư sơ tuyển bổ sung, lựa chọn bổ sung, (ii) CðT cho
phép phát hành HSMT

12.

Trường hợp trong HSMT có quy ñịnh nhà thầu ñược ñề xuất biện pháp thi công
khác: Không hiệu chỉnh sai lệch ñối với phần khối lượng sai khác (nếu có)

13.

Trường hợp có thư giảm giá: Khi xét thầu cần xác ñịnh giá dự thầu ghi trong ñơn
dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ ñi giá trị giảm giá theo thư giảm
giá. Giá trị tuyệt ñối của lỗi số học hoặc sai lệch căn cứ giá dự thầu ghi trong
ñơn.

14.

Trường hợp < 5 nhà thầu ñủ ñiều kiện ñể mời tham gia ñấu thầu hạn chế : (i) có
1-2 nhà thầu thì phải báo cáo người có thẩm quyền quyết ñịnh, (ii) có 3-4 nhà
thầu thì CðT quyết ñịnh
107

Tãm t¾t nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ
®Êu thÇu cña luËt söa ®æi
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Qu¸ tr×nh x©y dùng luËt söa ®æi
6/11/2008
Quèc héi cho phÐp x©y dùng LuËt söa ®æi, bæ sung
mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn §TXDCB,
trong ®ã cã LuËt §Êu thÇu
10/12/2008

TTCP giao Bé KH&§T chñ tr×

16/1/2009

Bé KH&§T thµnh lËp Ban säan th¶o

7/4/2009

ChÝnh phñ tr×nh Dù th¶o lÇn 1

8/5/2009

ChÝnh phñ tr×nh Dù th¶o lÇn 2

25/5/2009

ChÝnh phñ tr×nh Dù th¶o lÇn 3

19/6/2009

Quèc héi th«ng qua LuËt sè 38/2009/QH12

1/8/2009

Ngµy LuËt söa ®æi cã hiÖu lùc
109

c¸c néi dung chÝnh ®−îc söa ®æi


C¸c vÊn ®Ò ®−îc xem xÐt söa ®æi, bæ sung

a) §¶m b¶o c¹nh tranh trong ®Êu thÇu
b) ChØ ®Þnh thÇu
c) Ph©n cÊp trong ®Êu thÇu
d) Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt trong ®Êu thÇu


C¸c ch−¬ng / ®iÒu ®−îc söa ®æi, bæ sung
LuËt söa ®æi cã 21 ®iÒu liªn quan ®Õn 5 ch−¬ng cña
LuËt §Êu thÇu ®−îc söa ®æi, bæ sung
110
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1. ®¶m b¶o c¹nh tranh trong ®Êu thÇu
LuËt ®Êu thÇu
(§iÒu 11 L§T)

luËt söa ®æi
(K2 §iÒu 2)



Nhµ thÇu t− vÊn lËp FS kh«ng ®−îc Bá quy ®Þnh nµy
tham gia ®Êu thÇu lËp TKKT, nhµ
thÇu TV lËp TKKT kh«ng ®−îc tham
gia ®Êu thÇu c¸c b−íc tiÕp theo (trõ
EPC)



Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu ph¶i
®éc lËp vÒ tæ chøc vµ ®éc lËp vÒ tµi ChÝnh phñ quy ®Þnh cô
chÝnh
thÓ vÒ lé tr×nh ¸p dông

111

2. C¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ®Êu thÇu
LuËt ®Êu thÇu
(§iÒu 12)
Quy ®Þnh 17 hµnh vi bÞ cÊm ®Ó
phßng ngõa vµ lµm c¨n cø
xö lý nÕu cè t×nh vi ph¹m

luËt söa ®æi
(K3 §iÒu 2)
Bæ sung thªm 2 hµnh vi bÞ cÊm :
1) BMT kh«ng b¸n HSMT cho
nhµ thÇu theo quy ®Þnh
2) Sö dông lao ®éng n−íc ngßai
khi lao ®éng trong n−íc cã
kh¶ n¨ng thùc hiÖn
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3. chØ ®Þnh thÇu
LuËt ®Êu thÇu
(®iÓm c vµ ® kháan 1 §iÒu 20)

luËt söa ®æi
(K4 §iÒu 2)



Gãi thÇu thuéc Dù ¸n bÝ mËt Gãi thÇu mang tÝnh chÊt bÝ mËt
QG, cÊp b¸ch v× lîi Ých QG, QG, cÊp b¸ch v× lîi Ých QG theo
an ninh an tßan n¨ng l−îng
do TTCP quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh quy ®Þnh cña ChÝnh phñ
thÇu



Gãi thÇu cã gi¸ < 0,5 tû (TV),
<1 tû (HH, XL), <100 tr mua
s¾m th−êng xuyªn ®−îc chØ
®Þnh thÇu

H¹n møc vÒ gi¸ trÞ gãi thÇu vµ
c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt chØ ®Þnh
thÇu do ChÝnh phñ quy ®Þnh chi
tiÕt
113

4. Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi cã thÈm quyÒn
LuËt ®Êu thÇu
(§iÒu 60 L§T)
1) Phª duyÖt KH ®Êu thÇu

luËt söa ®æi
(K18 §iÒu 2)
1) Phª duyÖt KH ®Êu thÇu

2) Phª duyÖt hoÆc ñy quyÒn
phª duyÖt HSMT

2) Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong
®Êu thÇu

3)

3) Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt ®Êu
thÇu

Phª duyÖt hoÆc ñy quyÒn
phª duyÖt KQLCNT

4) QuyÕt ®Þnh xö lý t×nh huèng 4) Hñy, ®×nh chØ hoÆc kh«ng
trong ®Êu thÇu
c«ng nhËn KQ§T khi ph¸t
hiÖn sai ph¹m cña chñ ®Çu t−
5) Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong
®Êu thÇu
6) Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt ®Êu
thÇu
114
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5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t−
LuËt ®Êu thÇu
(§iÒu 61 L§T)
Chñ ®Çu t− cã 12 nhiÖm vô :


QuyÕt ®Þnh s¬ tuyÓn nhµ thÇu



Phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu tham gia
®Êu thÇu



Thµnh lËp tæ chuyªn gia ®Êu thÇu



Phª duyÖt DS nhµ thÇu ®¹t y/c KT vµ DS
xÕp h¹ng

luËt söa ®æi
(K19 §iÒu 2)
Bæ sung 3 nhiÖm vô míi lµ:
1) Phª duyÖt HSMT
2) Phª duyÖt kÕt qu¶ lùa
chän nhµ thÇu



Phª duyÖt kÕt qu¶ chØ ®Þnh thÇu theo quy 3)
®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ® K1 §iÒu 20 L§T



Phª duyÖt néi dung vµ ký kÕt H§



Båi th−êng thiÖt h¹i



Cung cÊp th«ng tin theo quy ®Þnh…

QuyÕt ®Þnh xö lý t×nh
huèng trong ®Êu thÇu

115

6. Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt ®Êu thÇu
LuËt ®Êu thÇu
(§iÒu 75 L§T)
 C¶nh c¸o ®èi víi 
c¸c tæ chøc, c¸
nh©n vi ph¹m
c¸c hµnh vi
1)
ngßai §iÒu 12
L§T
2)



luËt söa ®æi
(K21 §iÒu 2)
C¶nh c¸o ®−îc bæ sung thªm 3 tr−êng
hîp sau :
Nhµ thÇu tróng thÇu nh−ng cè t×nh
kh«ng th−¬ng th¶o, kh«ng ký H§
Nhµ thÇu cè t×nh kh«ng thùc hiÖn H§

3) Nhµ thÇu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ
tiÕn ®é theo H§
 CÊm tham gia häat ®éng ®Êu thÇu theo
CÊm tham gia
häat ®éng ®Êu
§iÒu 12 L§T vµ ®−îc bæ sung thªm trong
thÇu ®−îc ¸p
tr−êng hîp cã tõ 3 hµnh vi trë lªn bÞ xö lý
dông khi tæ chøc
/ c¸ nh©n vi
c¶nh c¸o
ph¹m c¸c hµnh
vi t¹i §iÒu 12
L§T
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7. mét sè néi dung kh¸c
LuËt ®Êu thÇu

luËt söa ®æi



Chi phÝ trªn cïng mét mÆt
b»ng (kháan 30 §iÒu 4 L§T) :
bao gåm gi¸ dù thÇu … dïng
®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng HSDT
vµ ®−îc gäi lµ gi¸ ®¸nh gi¸



S¬ tuyÓn nhµ thÇu chØ ¸p dông
S¬ tuyÓn nhµ thÇu (®iÓm a
kháan 1 §iÒu 32 L§T): ph¶i ¸p
(K7 §2 LS§) trong tr−êng
hîp ®Êu thÇu réng rti c¨n
dông ®èi víi gãi thÇu MSHH /
cø tÝnh chÊt gãi thÇu mµ
EPC ≥ 300 tû ®; XL : ≥ 200 tû
®
kh«ng phô thuéc quy m«
gãi thÇu
TiÕp nhËn vµ qu¶n lý HSDT
(kháan 2 §iÒu 33 L§T) : c¸c
§−îc bæ sung néi dung sau (K8
§2 LS§) : HSDT nép sau
HSDT nép theo yªu cÇu cña
thêi ®iÓm ®ãng thÇu ®−îc
HSMT ph¶I ®−îc BMT tiÕp
coi lµ kh«ng hîp lÖ vµ bÞ
nhËn vµ qu¶n lý theo chÕ ®é
qu¶n lý HS mËt
läai



Söa l¹i lµ “gi¸ ®¸nh gi¸ “ (K1§2
LS§) vµ ®−îc gi¶i thÝch lµ
gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh trªn cïng
mét mÆt b»ng vÒ c¸c yÕu tè
KT, TC, TM vµ ®−îc dïng
®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng HSDT
®èi víi MSHH, XL, EPC…
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