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7.1 GI I THI

Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hiện tại 6 tỉnh Đắk Nông,
Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, và Quảng Ngãi. Th i gian thực hiện của ự
án trong 6 năm (từ 2014 đến 2019), ngày kết thúc Dự án là 31/12/2019. Với tổng số vốn
đầu tư khoảng 165 triệu USD, tương đương 3.465 tỷ đồng. Dự án có vùng hư ng lợi gồm
130 xã, thuộc 26 huyện khó khăn nhất tại các tỉnh dự án. Mục tiêu phát triển của Dự án là
nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế các xã nghèo trong vùng dự án. Để
đạt được mục tiêu này, Dự án sẽ thực hiện các hỗ trợ qua bốn hợp phần khác nhau gồm (i)
Phát triển CSHT cấp xã và thôn/bản; (ii) Phát triển sinh kế bền vững; (iii) CSHT kết nối,
NCNL và truyền thông; và (iv) Quản lý Dự án.
Để quá trình thực hiện Dự án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt được các mục tiêu
dự kiến, Bộ KHĐT chủ trì xây dựng và ban hành bộ Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án
(PIM). Bộ Sổ tay gồm 12 quyển; mỗi quyển đưa ra hướng dẫn về một nội dung cụ thể về
công tác QLDA. Bộ Sổ tay là ‘cẩm nang’ cho đội ngũ cán bộ QLDA các cấp, các hộ hư ng
lợi, và các bên liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi và giám sát các hoạt động của Dự án.
Do quá trình thực hiện Dự án k o dài trong 6 năm, phạm vi can thiệp của Dự án lại rất rộng
nên bộ Sổ tay này sẽ còn được tiếp tục điều chỉnh/bổ sung để đáp ứng với yêu cầu hướng
dẫn công tác quản lý dự án trong thực tế.
Quyển 7 này là một phần quan trọng của bộ Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án, cung cấp
các thông tin, hướng dẫn để Ban điều phối Trung ương (BĐPTW), Ban Quản lý Dự án
(BQLDA) các cấp, các bên liên quan có thể nắm được quy trình, thủ tục về đấu thầu của
NHTG (NHTG) và Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo vốn vay của Dự án Giảm nghèo
Khu vực Tây Nguyên (GNTN) được sử dụng an toàn và hiệu quả.
Ngoài phần giới thiệu, Quyển 7 có các nội dung chính sau: (i) Các vấn đề chung về đấu
thầu, (ii) Hướng dẫn thực hiện các phương pháp đấu thầu sử dụng trong Dự án GNTN.
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7.2.1 ịnh nghĩa ấu thầu
Đấu thầu là quá trình Chủ đầu tư lựa chọn Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu để thực hiện gói
thầu trên cơ s bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

7.2.2 Yêu cầu trong ho t đ ng đấu thầu sử d ng v n NHTG
Hoạt động đấu thầu sử dụng vốn NHTG phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu sau:
 Đảm bảo chất lượng của hàng hóa, công trình và dịch vụ tư vấn;
 Tính kinh tế trong thực hiện dự án, kể cả trong việc đấu thầu mua sắm (ĐTMS) hàng hóa,
công trình và các dịch vụ tư vấn liên quan;
 Đem lại cho tất cả các nhà thầu hợp lệ cơ hội cạnh tranh bình đẳng nhằm cung cấp hàng
hóa, công trình và các dịch vụ tư vấn được NHTG tài trợ;
 Khuyến khích phát triển của các ngành xây dựng - chế tạo và sử dụng tư vấn trong nước;
 Tính minh bạch trong quá trình đấu thầu.

7.2.3 Các văn bản pháp quy áp d ng
7.2.3.1 Các văn bản của Chính phủ Vi t Nam
Theo các quy định Pháp luật về đầu của Việt Nam hiện hành. Danh mục các văn bản đang
có hiệu lực tại th i điểm xây dựng Sổ tay này được cung cấp tại Phụ lục 7.4. Khi có các
văn bản pháp quy điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung BQLDA các cấp chủ động cập nhật các quy
định mới.
7.2.3.2 Các tài li u h

ng d n của NHTG

 Hiệp định Tài chính số 5330-VN kí ngày 24/4/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội
phát triển quốc tế cho Dự án GNTN;
 Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn trong các khoản
vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân
hàng Thế giới (NHTG), ban hành tháng 1/2011 (gọi tắt là Hướng dẫn Đấu thầu) (Tên tiếng
Anh là: “Guidelines: Procurement of Goods, Works, and Non-consulting Services under
IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers”);
 Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài
trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn NHTG, ban hành tháng 1/2011 (gọi tắt là
Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn) (Tên tiếng Anh là “Guidelines: Selection and
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Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank
Borrowers”);
 Các văn bản điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

7.2.4 Ph m vi áp d ng của Quy n 7
Hướng dẫn trong Quyển 7 được áp dụng trong công tác đấu thầu các gói thầu hàng hóa,
xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn được tài trợ một phần hoặc toàn bộ bằng vốn
IDA của Dự án GNTN, gồm:
 Các gói thầu sử dụng 100% vốn IDA;
 Các gói thầu sử dụng đồng th i vốn IDA và vốn đối ứng;
BQLDA các cấp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, quy trình đấu thầu theo quy định của
NHTG có bổ sung một số quy định của Chính phủ Việt Nam như được trình bày trong Quyển
7. Trư ng hợp có mâu thuẫn giữa quy định của Quyển 7 và các Hướng dẫn của NHTG (nêu
trên) thì bắt buộc áp dụng các quy định theo Hướng dẫn của NHTG.
L u ý: Công tác đấu thầu các gói thầu sử dụng 100% vốn đối ứng trong nước phải thực
hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực đấu thầu
(bao gồm các thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn
nhà thầu...). Tham khảo Phụ lục 7.1.

7.2.5 Các bên tham gia vào ho t đ ng đấu thầu
Bên mời thầu: là chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân1 có chuyên môn và năng lực, kinh
nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về
đầu thầu.
Bên d thầu (Nhà thầu): là tổ chức, cá nhân có đủ tư cách hợp lệ tham gia dự thầu, cụ
thể:
 Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ tham gia dự thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

1



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (và Giấy chứng nhận đầu tư, nếu có) được
cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức
không có đăng ký kinh doanh trong trư ng hợp là nhà thầu trong nước; có đăng ký
hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp
trong trư ng hợp là nhà thầu nước ngoài;



Hạch toán kinh tế độc lập;



Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh,
đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang
trong quá trình giải thể.

Tổ chức, cá nhân được gọi là Tư vấn đấu thầu.
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 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ tham gia dự thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:


Đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nhà nước mà cá nhân
đó là công dân;



Đăng ký hoạt động hợp pháp và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp được cấp b i
cơ quan có thẩm quyền;



Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7.2.6 Các chính sách của NHTG trong ho t đ ng đấu thầu của D án
7.2.6.1 Tính h p l
NHTG cho phép các công ty và cá nhân từ tất cả các quốc gia tham gia đấu thầu hàng hóa,
công trình, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn cho các dự án do NHTG tài trợ để thúc đẩy
tính cạnh tranh.2 Tuy nhiên, có một số trư ng hợp ngoại lệ mà một tổ chức hay cá nhân bị
coi là không hợp lệ để tham gia đấu thầu các hoạt động do NHTG tài trợ, gồm:
 Các công ty, dịch vụ tư vấn hoặc hàng hóa sản xuất tại một nước mà: (i) luật hoặc quy định
chính thức của Chính phủ Việt Nam cấm các quan hệ thương mại với nước đó (nếu có);
hoặc (ii) khi Chính phủ Việt Nam cấm nhận bất kỳ mặt hàng nào từ một nước đó, hoặc
cấm bất kỳ khoản thanh toán nào cho ngư i nào hoặc tổ chức nào tại một nước đó để tuân
thủ theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua tại Chương VII
của Hiến chương Liên Hợp Quốc;
 Một công ty có mâu thuẫn về lợi ích (xem chi tiết trong

ầ 7.2.6.2);

 Các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tại Việt nam chỉ có thể được dự thầu nếu xác minh
được rằng (i) độc lập về pháp lý và tài chính, (ii) hoạt động theo luật thương mại, và (iii)
không phải là đơn vị phụ thuộc của Chủ đầu tư/Ngư i mua hàng/Khách hàng. Ngoài một
số yêu cầu nêu trên, các DNNN đã cổ phần hóa trong đó Nhà nước giữ ít hơn 50% cổ
phiếu sẽ đủ tư cách hợp lệ để tham gia, với điều kiện là chủ đầu tư hoặc bên m i thầu
không s hữu những cổ phiếu đó (hoặc đại diện cổ phiếu của Chính phủ) tại doanh nghiệp
và thành viên ban điều hành và ban quản lý là độc lập với bên m i thầu và chủ đầu tư;
 Cần chú ý đặc biệt tới trư ng hợp DNNN do Bộ KHĐT hoặc các tỉnh tham gia Dự án s
hữu tham gia vào các hoạt động đấu thầu liên quan vì những vai trò đặc thù của những tổ
chức này trong Dự án có thể dẫn tới xung đột lợi ích. Các cơ quan thực hiện dự án được
khuyến nghị trao đổi với NHTG trong trư ng hợp có nghi vấn về tính hợp lệ của DNNN.
Hướng dẫn chi tiết cho việc đánh giá tính hợp lệ của NNN được nêu trong văn bản của
NHTG có tên tiếng Anh là “Ba k’s Guida ce Note about Viet am SOE Eligibility” ngày
19/12/2011;

2
Điều 1.8 trong Hướng dẫn Đấu thầu của NHTG ban hành tháng 1/2011 cho ph p các tổ chức và cá nhân từ Đài Loan,
Trung Quốc có thể tham gia dự thầu hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn trong các dự án do NHTG
tài trợ.
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 Nếu các dịch vụ do các trư ng đại học, trung tâm nghiên cứu hoặc các tổ chức khác thuộc
Nhà nước quản lý là duy nhất và đặc biệt do thiếu các tổ chức tư nhân có thể thay thế trong
lĩnh vực đó, và khi sự tham gia của các đơn vị này có ý nghĩa quyết định đối với việc thực
hiện dự án, thì NHTG có thể chấp nhận thuê các tổ chức này tùy theo từng trư ng hợp cụ
thể. Tương tự, giảng viên các trư ng đại học hoặc các nhà khoa học của các viện nghiên
cứu có thể được ký hợp đồng cá nhân trong các dự án sử dụng vốn tài trợ của NHTG;
 Các giảng viên, cán bộ và chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn của các
trư ng đại học, các tổ chức giáo dục và viện nghiên cứu có thể được ký hợp đồng cá nhân
để làm việc bán chuyên trách cho Dự án với điều kiện họ đã được tuyển dụng dài hạn b i
tổ chức đó trong ít nhất là một năm trước khi ký hợp đồng với Dự án và việc thuê tuyển đó
là hợp lý, không tạo xung đột về lợi ích và cần thiết cho Dự án;
 Các công chức và viên chức Nhà nước chỉ có thể được thuê trong các hợp đồng tư vấn với
tư cách tư vấn cá nhân hoặc với tư cách thành viên của đội chuyên gia trong đề xuất của
một công ty tư vấn, nếu họ (i) Nghỉ làm không lương hoặc đã xin thôi việc hay nghỉ hưu
(th i gian xin thôi việc hoặc nghỉ hưu ít nhất phải là 6 tháng trước khi được thuê tuyển cho
Dự án, hoặc trong khoảng th i gian khác theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với
viên chức, tùy theo th i hạn nào dài hơn); (ii) Không được thuê b i chính cơ quan họ đã
làm việc trước khi nghỉ không lương, xin thôi việc hay nghỉ hưu; (iii) Việc tham gia của họ
không gây ra sự mâu thuẫn về lợi ích; (iv) BQLDA cần đảm bảo những tài liệu minh
chứng thỏa đáng để chứng minh tư cách hợp lệ của các công chức và viên chức đó;
 Một công ty bị NHTG tuyên bố không đủ tư cách hợp lệ nếu tham gia vào gian lận và
tham nhũng trong đấu thầu dự án do NHTG tài trợ. anh sách đầy đủ các công ty trong
danh sách đen này có thể xem từ www.worldbank.org.
7.2.6.2 Mâu thu n l i ích
i v i tuy n chọn t vấn
Chính sách của NHTG yêu cầu tư vấn phải cung cấp các ý kiến tư vấn có tính chuyên môn
khách quan và trung lập. Đồng th i, tư vấn phải luôn luôn đặt lợi ích của bên m i thầu lên
hàng đầu, không suy tính đến các công việc khác có thể nhận trong tương lai. Tư vấn cũng
phải tránh mâu thuẫn với các công việc khác cũng như mâu thuẫn với những lợi ích riêng
của tư vấn. Tư vấn không nhận được bất kỳ công việc nào mâu thuẫn với nghĩa vụ trước
đây hoặc hiện tại đối với các khách hàng khác, hoặc bất kỳ công việc nào khác có thể đặt
tư vấn vào tình huống không thể thực hiện nhiệm vụ hiện tại vì lợi ích tốt nhất cho bên m i
thầu.
Ngoài quy định chung nói trên, tư vấn sẽ không được tuyển chọn trong các tình huống sau
đây:
 Mâu thuẫn giữa các hoạt độ g tư vấn với các hoạt động ĐTMS hàng hóa, công trình hoặc
những dịch vụ tư vấn và p i tư vấn khác: Một công ty cũng như bất kỳ công ty liên kết nào
đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty
đó đã được BQLDA thuê cung cấp hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn hoặc dịch vụ
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tư vấn đều không đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ tư vấn phát sinh hoặc liên quan trực
tiếp đến các hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ phi tư vấn nói trên. Ngoài ra, một công ty
cũng như bất kỳ công ty liên kết nào đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm
soát trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty đó được thuê cung cấp dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự
án (trước khi Hiệp định Tài chính có hiệu lực) hoặc dịch vụ tư vấn thực hiện dự án, đều sẽ
không đủ điều kiện để được thuê cung cấp các hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn,
hoặc các dịch vụ tư vấn khác phát sinh hoặc liên quan trực tiếp đến dịch vụ tư vấn chuẩn bị
dự án hoặc dịch vụ tư vấn thực hiện dự án nói trên. Điều khoản này không áp dụng cho
trư ng hợp các công ty (tư vấn, nhà thầu, hoặc nhà cung ứng) đang cùng nhau thực hiện
các nghĩa vụ của nhà thầu trong một hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc hợp đồng vừa thiết
kế vừa xây dựng.
 Mâu thuẫn giữa các công việc tư vấn: Một công ty tư vấn (bao gồm cả nhân sự thuộc công
ty và tư vấn phụ) cũng như bất kỳ công ty liên kết nào đang nắm quyền hoặc cùng nằm
dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty đó, sẽ không được tuyển chọn để
thực hiện các công việc mà bản chất của nó mâu thuẫn với công việc khác của công ty tư
vấn đó. Ví dụ, tư vấn được thuê chuẩn bị thiết kế kỹ thuật cho một dự án hạ tầng sẽ không
được thuê cho việc đánh giá độc lập về môi trư ng cho cùng dự án đó vì công ty này sẽ có
mẫu thuẫn về lợi ích khi thực hiện hai hoạt động tư vấn này.
 Có quan hệ với các cán bộ của BQLDA: Các công ty tư vấn (bao gồm các chuyên gia và
nhân sự của công ty đó và tư vấn phụ) có quan hệ kinh doanh hoặc gia đình thân thiết với
cán bộ của BQLDA các cấp có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong bất kỳ giai đoạn
của:


Quá trình soạn thảo ĐKTC cho nhiệm vụ tư vấn;



Quá trình tuyển chọn tư vấn; hoặc



Quá trình giám sát hợp đồng tư vấn;

Sẽ không được trao hợp đồng, trừ khi những mâu thuẫn phát sinh từ những mối quan hệ
nói trên đã được giải quyết, được NHTG chấp thuận trong suốt quá trình tuyển chọn và
thực hiện hợp đồng.
Một công ty tư vấn chỉ được phép nộp một đề xuất duy nhất với tư cách là một công ty tư
vấn độc lập hoặc là một thành viên liên danh trong một đề xuất. Nếu một công ty tư vấn,
kể cả là thành viên liên danh, nộp hoặc tham gia nhiều hơn một đề xuất, thì tất cả các đề
xuất sẽ bị loại. Tuy nhiên, điều này không hạn chế với một công ty tư vấn tham gia nhiều
hơn một đề xuất với tư cách là tư vấn phụ, hoặc một cá nhân với tư cách thành viên của đội
tư vấn, nếu trư ng hợp đó có cơ s hợp lý và được chấp nhận trong hồ sơ m i nộp đề xuất.
i v i TMS hàng hoá, công trình hoặc các dịch v phi t vấn
Chính sách của NHTG yêu cầu một công ty tham gia vào ĐTMS hàng hóa, công trình,
hoặc các dịch vụ phi tư vấn trong các dự án được NHTG tài trợ không được xung đột lợi
ích. Bất cứ công ty nào được phát hiện có xung đột lợi ích sẽ không được trao hợp đồng.
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Một công ty sẽ bị xem là có xung đột lợi ích trong quá trình ĐTMS hàng hóa, công trình,
hoặc các dịch vụ phi tư vấn nếu:
 Công ty đó đang cung cấp hàng hóa, công trình hoặc các dịch vụ phi tư vấn cho một dự án
bắt nguồn hoặc trực tiếp liên quan tới các dịch vụ tư vấn cho việc chuẩn bị hoặc thực hiện
dự án mà công ty đó đã cung cấp hoặc được cung cấp b i bất kỳ một công ty liên kết đang
nắm quyền hay nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty nói trên,
hoặc chịu kiểm soát chung của công ty đó. Điều khoản này không áp dụng cho trư ng hợp
các công ty (tư vấn, nhà thầu hoặc nhà cung ứng) đang cùng nhau thực hiện các nghĩa vụ
của Nhà thầu trong một hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc hợp đồng vừa thiết kế vừa xây
dựng;
 Công ty đó nộp nhiều hơn một HSDT (với tư cách độc lập hoặc là thành viên liên danh
trong HSDT khác), trừ trư ng hợp bên m i thầu m thầu thay thế.3 Điều này sẽ dẫn đến
việc loại bỏ tất cả các HSDT mà nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, điều này không hạn chế
nhà thầu tham gia nhiều hơn một HSDT với tư cách là nhà thầu phụ. Trong một số loại
hình mua sắm hàng hóa, công trình, hoặc các dịch vụ phi tư vấn nhất định, sự tham gia của
một nhà thầu trong một HSDT khác với tư cách nhà thầu phụ có thể là đối tượng NHTG
không phản đối và phải tuân theo mẫu HSMT của NHTG dành cho loại hình mua sắm đó;
 Công ty đó (bao gồm các nhân sự thuộc công ty) có quan hệ kinh doanh hoặc gia đình gần
với cán bộ BQLDA mà ngư i đó: (i) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình
soạn thảo HSMT hoặc thông số kỹ thuật của hợp đồng và/hoặc quá trình đánh giá hồ sơ
thầu của hợp đồng đó; hoặc (ii) cán bộ đó sẽ tham gia thực hiện hoặc giám sát hợp đồng
trừ khi sự mâu thuẫn phát sinh từ mối quan hệ nói trên đã được giải quyết ổn thỏa theo
cách được NHTG chấp nhận trong suốt quá trình mua sắm và thực hiện hợp đồng; hoặc
 Công ty đó không tuân thủ theo bất kỳ một quy định nào về mâu thuẫn lợi ích như đã được
nêu trong mẫu HSMT liên quan đến gói thầu cụ thể.
7.2.6.3 Mua sắm sai quy định
NHTG không thanh toán các khoản chi cho hợp đồng hàng hóa, công trình hoặc các dịch
vụ phi tư vấn hoặc các dịch vụ tư vấn nếu NHTG kết luận rằng hợp đồng đó:
 Không được trao thầu theo đúng các điều khoản đã thống nhất trong Hiệp định Tài trợ và
được cụ thể hóa trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà NHTG đã có Thư không phản đối;


Không được trao thầu cho nhà thầu được xác định là thắng thầu do sự cố ý chậm trễ hoặc
các hành động khác từ phía BQLDA dẫn đến sự chậm trễ bất hợp lý, hồ sơ trúng thầu
không còn hiệu lực, hoặc một hồ sơ bất kỳ bị loại sai quy định; hoặc

 Có sự liên quan của cán bộ BQLDA tới hành vi gian lận và tham nhũng như trong mục
7.2.6.4 dưới đây.

3

Thầu thay thế là trư ng hợp m thầu lần thứ nhất không thành công, bên m i thầu tiếp tục m thầu lần thứ hai.
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Trong những trư ng hợp nói trên, dù áp dụng xét duyệt trước hay xét duyệt sau, NHTG
đều sẽ tuyên bố mua sắm sai quy định và sẽ hủy bỏ phần khoản vay đã được phân bổ cho
hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn, hay dịch vụ tư vấn đó.
Ngoài ra, NHTG có thể tiến hành các biện pháp khắc phục khác theo quy định của Hiệp
định Tài chính. Cho dù đã đóng khoản vay hay chưa, NHTG vẫn có thể tuyên bố mua sắm
sai quy định và áp dụng đầy đủ mọi chính sách và biện pháp khắc phục, kể cả khi hợp đồng
đã được trao thầu sau khi NHTG có ý kiến không phản đối, và NHTG kết luận rằng ý kiến
không phản đối được đưa ra tại th i điểm trước đó là dựa trên những thông tin không hoàn
chỉnh, thiếu chính xác, hoặc sai lệch do BQLDA cung cấp, hay các điều kiện và điều khoản
hợp đồng đã bị sửa đổi đáng kể mà không có Thư không phản đối của NHTG.
7.2.6.4 Gian lận vƠ Tham nhũng
Chính sách của NHTG yêu cầu Bên vay (bao gồm cả đối tượng hư ng lợi của các khoản
vay), các nhà thầu và nhà thầu phụ, các nhà cung cấp dịch vụ, hoặc đơn vị cung cấp,
chuyên gia tư vấn và bất kỳ ngư i nào liên quan, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất
trong việc lựa chọn và thực hiện hợp đồng do NHTG tài trợ.4
Căn cứ vào chính sách này, NHTG định nghĩa các thuật ngữ dưới đây để áp dụng cho điều
khoản này như sau:
 "Hành vi tham nhũng" nghĩa là cho, tặng, nhận hoặc đòi hỏi, một cách trực tiếp hoặc gián
tiếp, bất kỳ một thứ gì có giá trị nhằm gây ảnh hư ng sai trái đến các hành động của một
bên khác;5
 "Hành vi gian lận" là bất kỳ hành vi nào hay việc bỏ sót thông tin, bao gồm cả trình bày sai
sự thật một cách cố ý hay vô tình, khiến cho một bên khác hiểu nhầm hoặc cố gắng khiến
cho một bên khác hiểu nhầm để thu lợi về mặt tài chính hoặc các lợi ích khác hoặc để né
tránh một nghĩa vụ;6
 "Hành vi thông đồng" là một sự sắp xếp giữa hai bên hoặc nhiều bên nhằm đạt được một
mục đích sai trái, kể cả mục đích gây ảnh hư ng sai trái đến các hành động của một bên
khác;7

4

Trong bối cảnh này, bất kỳ hành động bên vay, các nhà thầu và nhà thầu phụ, các nhà cung cấp dịch vụ, hoặc đơn vị
cung cấp, chuyên gia tư vấn, và bất kỳ ngư i nào liên quan thao túng quá trình lựa chọn hoặc thực hiện hợp đồng vì lợi
ích riêng là không được phép.
5
Trong phạm vi quy định này, khái niệm “một bên khác” để chỉ một cán bộ công chức có những hoạt động liên quan tới
quá trình lựa chọn và thực hiện hợp đồng. Trong bối cảnh này, khái niệm “cán bộ” bao gồm nhân viên NHTG và nhân
viên của các tổ chức khác có tham gia hoặc xem xét tới quyết định lựa chọn.
6
Trong phạm vi quy định này, khái niệm “một bên khác” để chỉ một công chức; thuật ngữ “lợi ích” và “nghĩa vụ” liên
quan tới quá trình lựa chọn hoặc thực hiện hợp đồng; và khái niệm “hành động hoặc thiếu sót” để nhằm gây ảnh hư ng
tới quá trình lựa chọn hoặc thực hiện hợp đồng.
7
Trong phạm vi nội dung này, khái niệm “các bên” để chỉ những ngư i tham gia vào việc mua sắm hoặc quá trình lựa
chọn (bao gồm cả các công chức) cố gắng tự mình, hoặc thông qua ngư i khác hoặc thực thể khác không tham gia vào
việc mua sắm hoặc quá trình lựa chọn, mô phỏng sự canh tranh hoặc thiết lập mức giá giả, không có mức độ cạnh tranh,
hoặc biết riêng về mức giá thầu và các điều kiện khác.
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 "Hành vi ép buộc" nghĩa là gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại một cách trực tiếp hoặc
gián tiếp cho một bên bất kỳ hoặc tài sản của bên đó nhằm gây ảnh hư ng sai trái đến các
hành động của bên đó;8
 "Hành vi cản tr " là: Cố ý phá hủy, làm giả, thay đổi hoặc che giấu bằng chứng quan trọng
đối với việc điều tra, hoặc đưa ra các tuyên bố sai sự thật với ngư i điều tra nhằm gây cản
tr đáng kể cho Ngân hàng khi điều tra các cáo buộc về hành vi tham nhũng, gian lận, ép
buộc hoặc thông đồng; và/hoặc đe dọa, quấy rối hoặc hăm dọa bất kỳ bên nào có liên quan
nhằm ngăn cản việc bên đó cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến việc điều tra
hay ngăn cản bên đó tiếp tục điều tra, hoặc
 Cố ý hành động nhằm gây cản tr đáng kể cho việc thưc hiện quyền thanh tra và kiểm toán
của NHTG.
NHTG sẽ bác bỏ đề nghị trao hợp đồng nếu xác định được rằng tư vấn/nhà thầu được đề
nghị trao thầu/hợp đồng, hoặc bất kì nhân sự, đại lý, tư vấn phụ, nhà thầu phụ, nhà cung
cấp dịch vụ, nhà cung ứng của tư vấn và/hoặc nhân viên của các chủ thể đó đã tham gia
trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hành vi gian lận, thông đồng, hay cản tr để cạnh tranh cho
hợp đồng đó;
NHTG sẽ tuyên bố đấu thầu sai quy định và hủy bỏ phần vốn vay đã phân bổ cho một hợp
đồng vào bất kỳ lúc nào nếu NHTG xác định được rằng cán bộ của BQLDA hoặc ngư i
hư ng lợi từ vốn vay đã tham gia vào các hành vi tham nhũng, gian lận, ép buộc, thông
đồng hay cản tr trong quá trình tuyển chọn hoặc thực hiện hợp đồng đó mà BQL A
không xúc tiến các hành động kịp th i, thích hợp và theo yêu cầu của NHTG để giải quyết
những vấn đề đó khi phát sinh, kể cả trư ng hợp BQLDA không thông báo kịp th i cho
NHTG khi biết về hành vi đó;
NHTG sẽ xử phạt một công ty hay một cá nhân bất kỳ th i điểm nào, theo quy định hiện
hành thủ tục xử phạt của NHTG9 bao gồm cả việc công khai tuyên bố công ty không hợp lệ
hoặc không đủ điều kiện, vĩnh viễn hoặc trong một khoảng th i gian quy định để (i) được
trao thầu trong một hợp đồng do NHTG tài trợ, và (ii) được chỉ định10 là tư vấn phụ, nhà
cung cấp, hoặc cung cấp dịch vụ cho một công ty khác và được trao thầu một hợp đồng do
NHTG tài trợ;
NHTG có quyền đưa vào HSMT và các hợp đồng do NHTG tài trợ một điều khoản yêu
cầu các bên dự thầu, các nhà cung ứng và nhà thầu xây dựng cho phép NHTG thanh tra các
tài khoản, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến HSDT và thực hiện hợp đồng và có
quyền đưa kiểm toán viên do NHTG chỉ định tiến hành kiểm toán các tài khoản và hồ sơ
đó.
8

Trong phạm nội dung này, khái niệm “đối tác” để chỉ ngư i tham gia vào quá trình lựa chọn hoặc thực hiện hợp đồng
Một công ty hay một cá nhân có thể bị tuyên bố là không đạt tiêu chuẩn để được cấp hợp đồng do Ngân hàng tài trợ dựa
trên (i) việc hoàn tất thủ tục xử phạt của Ngân hàng, bao gồm sự thỏa thuận với những Tổ chức Tài chính Quốc tế khác,
bao gồm Ngân hàng Phát triển Đa phương, và thông qua việc áp dụng các thủ tục về xử phạt về gian lận và tham nhũng
trong mua sắm của World Bank Group; và (ii) theo kết quả tạm đình chỉ hoặc tạm đình chỉ bước đầu trong liên kết với
quá trình kiện tụng trừng phạt đang diễn ra.
10
Một tư vấn phụ, nhà cung cấp, hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định là một ngư i (i) được chuyên gia tư vấn đưa ra
trong đề xuất của mình vì họ mang đến kinh nghiệm chuyên sâu cùng với phương pháp làm việc đã đươc hạch toán trong
việc đánh giá kỹ thuật đề xuất của chuyên gia tư vấn cho các dịch vụ cụ thể; hoặc (ii) được chỉ định b i Bên vay

9
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7.2.7 K ho ch l a chọn nhà thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án cho 18 tháng đầu tiên đã được xây dựng chi tiết và
được NHTG không phản đối trước khi đàm phán Hiệp định Tài chính. Việc lập Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu cho các năm tiếp theo sẽ được kh i động từ tháng 6 hàng năm và phê
duyệt vào tháng 12 của năm trước kế hoạch. Lưu ý rằng, các nội dung của kế hoạch 18
tháng sẽ được cập nhật và điều chỉnh, bổ sung vào tháng 12/2014 – khi quy trình lập kế
hoạch cho năm 2015 kết thúc.
Các BQLDA phải cập nhật Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng năm hoặc khi điều chỉnh, bổ
sung trong suốt th i gian thực hiện Dự án. Việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu phải được NHTG có Thư không phản đối. Để thống nhất, tất cả các Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu cập nhật phải sử dụng cùng biểu mẫu của Kế hoạch lựa chọn nhà
thầu 18 tháng đầu tiên. Mỗi BQLDA có trách nhiệm chuẩn bị và cập nhật Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu các tiểu dự án do BQLDA chịu trách nhiệm.
 BQLDA tỉnh chịu trách nhiệm xem xét và tổng hợp tất cả các Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
của các BQLDA huyện và BPT xã thành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung của tất cả các
tiểu dự án trong tỉnh.
 Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được NHTG không phản đối, BQLDA tỉnh trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ s thực hiện. Không có bất
kỳ hoạt động mua sắm nào được thực hiện trước khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được
NHTG và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 BĐPTW có trách nhiệm điều phối, hướng dẫn và hỗ trợ BQLDA các cấp lập và cập nhật
các Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đồng th i, BĐPTW cũng có trách nhiệm xây dựng và
cập nhật Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các hoạt động do BĐPTW làm chủ đầu tư.
Để chuẩn bị và/hoặc cập nhật Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các BQLDA cần xem xét
những yếu tố sau:
 Xác định các gói thầu: Hàng hóa, công trình và dịch vụ tư vấn và phi tư vấn cần được đưa
vào các gói thầu với quy mô phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả và minh bạch của quá trình
mua sắm. Các gói thầu không được phép chia nhỏ để sử dụng các phương pháp đấu thầu ít
cạnh tranh hơn;
 Lựa chọ p ươ g p áp đấu thầu: Luôn luôn ưu tiên lựa chọn các phương pháp đấu thầu có
tính cạnh tranh cao hơn. Khi lựa chọn phương pháp đấu thầu phù hợp, các BQLDA cần
lưu ý các ngưỡng giá trị của các phương pháp đấu thầu được áp dụng cho Dự án;
 Tiế độ mua sắm: Tiến độ của từng hợp đồng cần được lập một cách phù hợp nhằm đảm
bảo tiến độ thực hiện chung toàn Dự án. Để làm được việc này, cần lưu ý một số yếu tố
khác nhau như: tính sẵn sàng để thực hiện đấu thầu, đặc điểm kỹ thuật, điều kiện th i tiết,
những yêu cầu hành chính...;
 Thủ tục xét duyệt của NHTG: NHTG sẽ xem xét các quyết định đấu thầu của Bên vay
thông qua 2 cách: xét duyệt trước và xét duyệt sau. o đó, đối với từng hợp đồng, các
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BQLDA phải xét xem hợp đồng đó thuộc diện NHTG xét duyệt trước hay xét duyệt sau.
Chi tiết các ngưỡng xét duyệt của NHTG được trình bày trong mục 7.2.8.1 dưới đây;
 Thủ tục kiểm soát của BĐ TW: Bên cạnh các thủ tục xét duyệt của NHTG, BĐPTW sẽ
kiểm soát quá trình thực hiện đấu thầu tại địa phương thông qua việc cấp Thư không phản
đối, chi tiết các gói thầu chịu sự kiểm soát của BĐPTW được quy định tại mục 7.2.8.2
dưới đây.

7.2.8 Quy định v xét duy t các gói thầu trong ph m vi D án
7.2.8.1 Xét duy t của NHTG
Hình thức xét duyệt của NHTG với các gói thầu được xác định cụ thể trong Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu của Dự án đã được NHTG phê duyệt. Có hai hình thức xét duyệt là: xét
duyệt trước và xét duyệt sau.
Xét duy t tr

c đ i v i các gói thầu mua sắm hàng hóa và công trình

Lo i gói thầu mua sắm
hƠng hóa, công trình xơy lắp

Các tƠi li u phải n p đ NHTG
xét duy t tr

c

Tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa thực
hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh
quốc tế (ICB) có giá trị ≥ 1.000.000 US

(i) Dự thảo HSMT và thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Gói thầu mua sắm hàng hóa đầu tiên do
từng BQL A tiến hành theo phương pháp
Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) có
giá trị < 10.000.000 US

(i) Dự thảo HSMT và thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Tất cả các gói thầu xây lắp thực hiện theo
phương thức ICB có giá trị ≥ 10.000.000
USD

(i) Dự thảo HSMTvà thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Gói thầu xây lắp đầu tiên do từng BQL A
tiến hành theo phương pháp NCB có giá trị
< 1.000.000 USD

(i) Dự thảo HSMT và thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Tất cả các gói thầu áp dụng phương thức
Hợp đồng trực tiếp (Direct Contracting)

(i) Giải trình về việc Hợp đồng trực tiếp
(bao gồm tên và năng lực của nhà thầu/nhà
cung cấp được đề xuất);
(ii) Dự thảo hợp đồng sau khi đàm phán.

Liên quan tới mọi hợp đồng cần được NHTG xét duyệt trước, BQLDA các cấp cần cung
cấp cho NHTG các văn bản sau đây để NHTG đánh giá và cấp Thư không phản đối các
văn bản này trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong thủ tục mua sắm:
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 Hồ sơ mời thầu: Trước khi quảng cáo m i thầu, các BQLDA cần cung cấp cho NHTG dự
thảo HSMT để NHTG xem xét và không phản đối. Bất cứ sửa đổi nào đối với các HSMT
đã được đánh giá và cấp Thư không phản đối b i NHTG, cần có Thư không phản đối của
NHTG đối với nội dung sửa đổi trước khi HSMT được phát hành cho các nhà thầu.
 Báo cáo xét thầu: Sau khi đã nhận và đánh giá các hồ sơ thầu, BQLDA sẽ gửi NHTG Báo
cáo xét thầu. NHTG sẽ xem xét Báo cáo xét thầu đánh giá và so sánh các hồ sơ thầu nhận
được cùng với đề xuất cho việc trao hợp đồng và những thông tin có liên quan khi NHTG
yêu cầu làm rõ. BQLDA chỉ trao hợp đồng sau khi nhận được Thư không phản đối của
NHTG.
 Gia hạn hiệu lực HSDT: Nếu BQLDA yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT để hoàn thiện quy
trình đánh giá, thống nhất nội bộ và có Thư không phản đối của NHTG và để tiến hành
trao hợp đồng, BQLDA cần có Thư không phản đối của NHTG cho lần gia hạn đầu tiên
nếu việc gia hạn đó lâu hơn 4 tuần và cần có Thư không phản đối của NHTG đối với tất cả
các yêu cầu gia hạn sau đó mà không tính đến th i gian gia hạn là bao lâu.
 Khiếu nại của Nhà thầu: Nếu sau khi công bố kết quả đấu thầu mà BQLDA nhận được
khiếu nại hoặc phản đối từ các nhà thầu. Trên cơ s nội dung của Đơn khiếu nại, BQLDA
sẽ đánh giá từng vấn đề được nêu ra trong khiếu nại. BQLDA sẽ gửi biên bản phản hồi
khiếu nại đến NHTG để xem xét và cho ý kiến.
 Thay đổi khuyến nghị trao hợp đồng: Nếu việc khiếu nại dẫn tới thay đổi khuyến nghị trao
hợp đồng, BQLDA sẽ đưa ra lý do và Báo cáo đánh giá sửa đổi cho NHTG để xin Thư
không phản đối. BQLDA sẽ phát hành lại bản trao hợp đồng theo quy định tại Phần 7 Phụ
lục 1 của Quyển 7 Hướng dẫn Đấu thầu của NHTG.
 Thay đổi các điều khoản và điều kiện hợp đồng: Nếu không có Thư không phản đối trước
đó của NHTG, các điều khoản và điều kiện của một hợp đồng sẽ không được khác biệt về
cơ bản với những yêu cầu trong HSDT hoặc Hồ sơ sơ tuyển (nếu có).
 Chỉnh sửa hợp đồ g đã ký: Trong trư ng hợp các hợp đồng kiểm tra trước, BQLDA các
cấp sẽ xin Thư không phản đối của NHTG trước khi đồng ý (a) các điều chỉnh cơ bản về
phạm vi của các dịch vụ hoặc những thay đổi đáng kể các điều khoản và điều kiện của hợp
đồng; hoặc (b) bất cứ sự thay đổi nào hoặc sửa đổi (ngoại trừ trong trư ng hợp vô cùng
khẩn cấp) đơn lẻ hoặc được kết hợp với một thay đổi khác hoặc sửa đổi đã được ban hành
trước đó, làm tăng giá trị hợp đồng hơn 15%; hoặc việc hủy hợp đồng được đề xuất.
Xét duy t tr

c đ i v i các gói thầu dịch v t vấn

Lo i gói thầu dịch v t vấn

Các tƠi li u phải n p đ xét duy t tr

Gói thầu dịch vụ tư vấn với công ty đầu
tiên cho mỗi phương thức đấu thầu

(i) Hồ sơ quan tâm; (ii) HSMT; (iii) Báo
cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề xuất); (iv)
Dự thảo hợp đồng.

Gói thầu dịch vụ với công ty theo phương
thức tuyển chọn tư vấn từ một nguồn duy

(i) Giải trình về việc lựa chọn phương thức
SSS (bao gồm tên và năng lực của nhà

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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nhất (SSS) có giá trị > 50.000 USD

thầu/nhà cung cấp được đề xuất);
(ii) Dự thảo hợp đồng sau khi đàm phán.

Gói thầu dịch vụ tư vấn công ty có giá trị
≥ 300.000 US

(i) Hồ sơ quan tâm; (ii) HSMT; (iii) Báo
cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề xuất); (iv)
Dự thảo hợp đồng.

Gói thầu dịch vụ tư vấn cá nhân có giá trị
> 20.000 USD

(i) Báo cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề
xuất); (ii) Dự thảo hợp đồng.

Tất cả các hợp đồng kiểm toán

(i) Hồ sơ quan tâm; (ii) HSMT; (iii) Báo
cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề xuất); (iv)
Dự thảo hợp đồng.

Đối với mọi hợp đồng tư vấn cần được NHTG xem x t trước, BQLDA sẽ cung cấp những
tài liệu sau cho NHTG để xem xét và cung cấp Thư không phản đối trước khi tiến hành các
bước tiếp theo:
 HSMT tư vấn (bao gồm danh sách ngắ ) và ước tính chi phí: trước khi m i tư vấn gửi các
Đề xuất kỹ thuật và tài chính, BQLDA cần cung cấp cho NHTG để xem xét và không phản
đối bảng dự toán chi phí và HSMT tư vấn (bao gồm danh sách ngắn). BQLDA sẽ thực
hiện những điều chỉnh nội dung danh sách ngắn và các văn bản khi NHTG yêu cầu một
cách hợp lý. Bất cứ sửa đổi nào khác cũng sẽ phải có Thư không phản đối của NHTG
trước khi HSMT tư vấn được gửi cho các nhà tư vấn trong danh sách ngắn.
 Báo cáo đá giá kỹ thuật: Sau khi các Đề xuất kỹ thuật đã được đánh giá, BQLDA cần
cung cấp cho NHTG, trong khoảng th i gian đủ để NHTG xem x t, Báo cáo đánh giá Đề
xuất kỹ thuật và một bản sao các Đề xuất kỹ thuật nếu NHTG yêu cầu. BQLDA cũng cần
xin Thư không phản đối của NHTG nếu trong Báo cáo đánh giá BQLDA khuyến nghị từ
chối mọi đề xuất.
 Báo cáo đá giá cuối cùng: BQLDA chỉ có thể tiến hành việc m các Đề xuất tài chính
sau khi nhận được Thư không phản đối của NHTG đối với đánh giá kỹ thuật. Khi chi phí
là một nhân tố cho việc lựa chọn chuyên gia tư vấn, BQLDA có thể tiến hành đánh giá tài
chính dựa theo các điều khoản của HSMT tư vấn. BQLDA sẽ cung cấp cho NHTG báo
cáo đánh giá cuối cùng và kèm theo đề xuất về chuyên gia tư vấn của công ty tư vấn. Nếu
NHTG phát hiện bất cứ khác biệt nào trong đánh giá tài chính theo đánh giá của NHTG
hoặc dựa trên khiếu nại, NHTG sẽ lập tức thông báo với BQLDA để xử lý theo yêu cầu
của NHTG trước khi tiến hành thương lượng với nhà tư vấn thành công hoặc đình chỉ
thương lượng nếu đã bắt đầu. Trong các trư ng hợp như vậy, BQLDA không tiến hành
thêm các hoạt động nào cho đến khi NHTG có Thư không phản đối đề xuất của BQLDA.
 Gia hạn hiệu lực đề xuất: Nếu BQLDA cần gia hạn hiệu lực của đề xuất để hoàn tất đánh
giá và thống nhất nội bộ hoặc nhận được Thư không phản đối của NHTG hoặc tiến hành
trao hợp đồng, BQLDA cần có Thư không phản đối của NHTG cho lần gia hạn đầu tiên
nếu việc gia hạn đó lâu hơn 4 tuần và cần có Thư không phản đối của NHTG cho đối với
tất cả các yêu cầu gia hạn sau đó mà không tính đến th i gian gia hạn là bao lâu.
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 Khiếu nại của N à tư vấn: Nếu BQLDA nhận được khiếu nại hoặc phản đối từ các nhà tư
vấn, BQLDA cần lập tức gửi cho ngư i khiếu nại thông báo đã nhận được thư khiếu nại và
gửi cho NHTG một bản sao của khiếu nại để xem x t và đưa ra ý kiến, kèm theo các nhận
xét của BQLDA về mỗi vấn đề được đưa ra trong bản khiếu nại và một bản sao của thư
phản hồi được đề xuất đối với ngư i khiếu nại.
 T ay đổi Đề xuất trao Hợp đồng: Nếu sau khi phân tích một bản khiếu nại, hoặc với bất kỳ
lý do nào khác, BQLDA thay đổi đề xuất trao hợp đồng thì lý do đưa ra quyết định đó và
một bản báo cáo sửa đổi phải được gửi cho NHTG để có Thư không phản đối. BQLDA sẽ
công bố lại kết quả trao hợp đồng. Nếu các cuộc thương lượng với nhà thầu tư vấn đó thất
bại, BQLDA sẽ cung cấp cho NHTG các Bản ghi nhớ cuộc thương lượng để xem xét và lý
do thất bại. Sau khi hoàn thành các thủ tục được nêu trong phần 2.30 trong các Hướng dẫn
Đấu thầu và Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của NHTG, và nhận được Thư không
phản đối từ NHTG, việc thương lượng có thể được hủy bỏ và công ty có thứ hạng kế tiếp
sẽ được m i thương lượng.
 Đàm p á Hợp đồng: Sau khi việc đàm phán đã hoàn tất, hoặc trong trư ng hợp lựa chọn
từ một nguồn, BQLDA sẽ cung cấp cho NHTG, với khoảng th i gian đủ cho việc đánh
giá, một bản sao của hợp đồng được đàm phán giữa BQLDA và chuyên gia tư vấn. Nếu
hợp đồng được đàm phán dẫn tới việc thay thế các chuyên gia chủ chốt hoặc bất cứ thay
đổi trong ĐKTC và hợp đồng được đề xuất ban đầu, BQLDA cần nêu rõ những thay đổi và
đưa ra giải thích tại sao những thay đổi đó là cần thiết và chấp nhận được đối với BQLDA.
BQLDA cần xác nhận việc trao và ký hợp đồng chỉ sau khi nhận được Thư không phản
đối từ phía NHTG.
 Sửa đổi Hợp đồ g đã được ký: Trong trư ng hợp các hợp đồng được xem x t trước b i
NHTG, trước khi đồng ý: (a) gia hạn một th i hạn được quy định cho việc thực hiện một
hợp đồng; (b) bất cứ thay đổi cơ bản của phạm vi dịch vụ, thay thế các chuyên gia chủ chốt
hoặc các thay đổi đáng kể khác đối với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng; hoặc (c)
hủy bỏ hợp đồng được đề xuất, BQLDA cần có Thư không phản đối của NHTG. Nếu
NHTG quyết định rằng các điều chỉnh được đề xuất sẽ không thống nhất với các điều
khoản của Hiệp định Tài chính và/hoặc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, NHTG sẽ lập tức
thông báo cho BQLDA và nêu rõ lý do đưa ra quyết định của mình. Một bản sao của mọi
điều chỉnh thực hiện với hợp đồng cần được nộp cho NHTG để lưu trữ.
 Đối với các gói thầu cần phải xây dựng ĐKTC sử dụng nguồn vốn vay từ NHTG bắt buộc
phải có ý kiến không phản đối của NHTG đối với ĐKTC của các gói thầu trước khi triển
khai các bước tiếp theo.
Xét duy t sau
Các hợp đồng không thuộc diện xét duyệt trước sẽ thuộc diện xét duyệt sau theo quy trình
nêu tại đoạn 5, Phụ lục 1 của Hướng dẫn Đấu thầu và Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư
vấn của NHTG. BQLDA các cấp sẽ lưu giữ tất cả các tài liệu/hồ sơ liên quan đến đấu thầu
tại văn phòng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc khoản vay để phục vụ cho công tác
kiểm tra của NHTG. Công tác xét duyệt sau sẽ được thực hiện hàng năm đối với tối thiểu
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20% số lượng hợp đồng. Mức này có thể thay đổi định kỳ trong quá trình thực hiện Dự án
tùy thuộc vào kết quả thực hiện của Dự án.
Nếu trong quá trình xét duyệt sau, NHTG kết luận rằng các hàng hóa, công trình hoặc dịch
vụ không được đấu thầu dựa theo các quy trình thủ tục được đồng ý như quy định trong
Hiệp định Tài chính và nêu chi tiết hơn trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được NHTG
thông qua hoặc bản thân hợp đồng không thống nhất với những quy trình như vậy, NHTG
có thể tuyên bố mua sắm sai quy định như được nêu trong phần 1.14 của Hướng dẫn Đấu
thầu và phần 1.19 của Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn.
7.2.8.2 Xét duy t của B PTW
BQLDA tại các tỉnh khi thực hiện tất cả các hợp đồng thuộc diện NHTG xét duyệt trước
cần phải gửi BĐPTW xem xét và quyết định không phản đối trước khi gửi NHTG. Ngoài
ra, BQLDA sẽ phải gửi cho BĐPTW xem xét và quyết định không phản đối trước khi thực
hiện các hợp đồng sau:
Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa và công trình
Lo i gói thầu mua sắm
hƠng hóa, công trình xơy lắp

Các tƠi li u phải n p đ B PTW xem
xét vƠ quy t định không phản đ i

Tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa thực
hiện theo phương thức ICB có giá trị ≥
1.000.000 USD

(i) Dự thảo HSMT và thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Gói thầu mua sắm hàng hóa đầu tiên do
từng BQL A tiến hành theo phương pháp
NCB có giá trị < 10.000.000 US

(i) Dự thảo HSMT và thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Tất cả các gói thầu xây lắp thực hiện theo
phương thức ICB có giá trị ≥ 10.000.000
USD

(i) Dự thảo HSMT và thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Gói thầu xây lắp đầu tiên do từng BQL A
tiến hành theo phương pháp NCB có giá trị
< 1.000.000 USD

(i) Dự thảo HSMT và thủ tục quảng cáo;
(ii) Báo cáo đánh giá thầu và khuyến nghị
trao hợp đồng.

Tất cả các gói thầu áp dụng phương thức
Hợp đồng trực tiếp (Direct Contracting)

(i) Giải trình về việc Hợp đồng trực tiếp
(bao gồm tên và năng lực của nhà thầu/nhà
cung cấp được đề xuất);
(ii) Dự thảo hợp đồng sau khi đàm phán.
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L u ý: BĐPTW sẽ không xét duyệt trước đối với các gói Đấu thầu có sự tham gia của
cộng đồng. Cũng lưu ý rằng, BĐPTW có thể sẽ xem xét cả các bước thẩm định HSMT và
báo cáo đánh giá HS T [nếu cần thiết] theo đúng quy định về đấu thầu của NHTG và
Chính phủ Việt Nam.
i v i các gói thầu t vấn
Lo i gói thầu dịch v t vấn

Các tƠi li u phải n p đ xét duy t
tr c

Gói thầu dịch vụ tư vấn với
công ty đầu tiên cho mỗi
phương thức đấu thầu

(i) Hồ sơ quan tâm; (ii) HSMT; (iii) Báo
cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề xuất); (iv)
Dự thảo hợp đồng.

Gói thầu dịch vụ tư vấn với
công ty có giá trị ≤
300.000.000 VNĐ

Gói thầu dịch vụ tư vấn với
công ty theo phương thức SSS
có giá trị > 300.000.000 VNĐ

(i) Hồ sơ quan tâm; (ii) HSMT; (iii) Báo
cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề xuất); (iv)
Dự thảo hợp đồng.

Ghi chú

Chỉ
áp
dụng cho
03
gói
thầu đầu
tiên

(i) Giải trình về sử dụng phương thức
SSS (bao gồm tên và năng lực của nhà
thầu/nhà cung cấp được đề xuất);
(ii) Dự thảo hợp đồng sau khi đàm phán.

Gói thầu dịch vụ tư vấn với (i) Hồ sơ quan tâm; (ii) HSMT; (iii) Báo
công ty theo các phương thức cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề xuất); (iv)
khác (không phải phương thức Dự thảo hợp đồng.
SSS) có giá trị > 300.000.000
VNĐ
Tất cả các gói thầu dịch vụ tư
vấn cá nhân

(i) Báo cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề
xuất); (ii) Dự thảo hợp đồng.

Tất cả các hợp đồng kiểm toán

(i) Hồ sơ quan tâm; (ii) HSMT; (iii) Báo
cáo đánh giá tư vấn (hồ sơ đề xuất); (iv)
Dự thảo hợp đồng.

7.2.8.3 Xét duy t theo quy định của Chính phủ Vi t Nam
Bên cạnh các thủ tục xét duyệt của NHTG, theo quy định của Chính phủ Việt Nam, một
số vấn đề liên quan đến thủ tục xét duyệt sau đây cần được đảm bảo:
 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án là một phần của Kế hoạch Dự án hàng năm, được
lập và xét duyệt từng cấp theo quy trình lập kế hoạch được quy định tại Quyển 2. Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu được xét duyệt cùng với Kế hoạch Dự án.
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 Hồ sơ yêu cầu (HSYC), HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo các quy
định hiện hành của pháp Luật Việt Nam trong lĩnh vực về đấu thầu.
 Đối với các gói thầu kiểm tra trước, việc xét duyệt của Chính phủ thực hiện sau khi NHTG
có Thư không phản đối;
 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh điều chỉnh, bổ sung, BQLDA cần
trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để làm căn cứ thực hiện. Để giảm thiểu các thủ tục
hành chính, việc phê duyệt một hoặc một vài nội dung có thể được gộp chung vào 1 quyết
định nếu phù hợp về th i gian, nội dung và quy trình.

7.2.9 Quy định trong vi c sử d ng các Tài li u đấu thầu m u của NHTG
Tất cả các HSMT (cho gói thầu ICB/NCB), yêu cầu chào giá (chào hàng cạnh tranh), yêu
cầu nộp đề xuất (đấu thầu dịch vụ tư vấn), các báo cáo đánh giá và các tài liệu đấu thầu có
liên quan khác được sử dụng trong Dự án đều phải tuân thủ theo mẫu do NHTG ban hành.
Các đơn vị thực hiện phải sử dụng các mẫu này với những thay đổi tối thiểu, được NHTG
chấp thuận, khi cần thiết để giải quyết những điều kiện cụ thể liên quan đến Dự án. Những
thay đổi này chỉ có thể được đưa vào bảng dữ liệu m i thầu hoặc dữ liệu hợp đồng, hoặc
trong điều kiện riêng của hợp đồng, và không được có bất cứ thay đổi nào về từ ngữ chuẩn
của các hồ sơ chuẩn/mẫu. Không được sử dụng các tài liệu mẫu khác nếu chưa có ý kiến
không phản đối của NHTG. Các tài liệu mẫu của NHTG được trình bày trong Phụ lục 7.3.

7.2.10 Quy định v l u tr h s
7.2.10.1 Quy định của NHTG
NHTG yêu cầu các hồ sơ đấu thầu phải được lưu trong vòng 2 năm sau ngày đóng khoản
tín dụng như quy định trong Hiệp định tài trợ. Để đáp ứng yêu cầu này, BQLDA các cấp
cần bố trí kho và các điều kiện phù hợp để lưu giữ các hồ sơ đấu thầu. BQL A cũng cần
phân công một cán bộ chịu trách nhiệm sắp xếp, giám sát và lưu trữ. Trong các đoàn giám
sát thực hiện Dự án, NHTG sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số hợp đồng (ít nhất 20%) để xem
xét chi tiết.
7.2.10.2 Quy định của Chính phủ Vi t Nam
BĐPTW, BQLDA các cấp có trách nhiệm thực hiện công tác lưu trữ theo đúng quy định
của
NHTG
và
Chính
phủ
Việt
Nam.
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7.3.1 Gi i thi u v các ph

ng pháp đấu thầu

Hiệp định Tài chính đã xác định các phương pháp mua sắm cụ thể được sử dụng cho Dự
án, gồm:
 Đối với công trình và hàng hóa: ICB, NCB, Chào hàng cạnh tranh, Hợp đồng trực tiếp,
Đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng.
 Đối với các dịch vụ tư vấn: QCBS, QBS, FBS, LCS, CQS, tư vấn cá nhân (ICS), tuyển
chọn từ một nguồn duy nhất (SSS).
Việc sử dụng các phương pháp khác ngoài những phương pháp đã nêu trong Hiệp định Tài
chính sẽ phải được NHTG đồng ý trước.
Việc lựa chọn phương pháp đấu thầu trước tiên cần xác định loại hình đấu thầu cho dịch vụ
tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa hay công trình xây lắp. Bước tiếp theo xác
định giá trị của gói thầu, từ đó tuân theo quy định của NHTG cho những phương thức đấu
thầu thích hợp. Lựa chọn phương thức đấu thầu cho gói thầu cần được thực hiện từ khâu
lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng năm của các cấp.
Bảng 7.1 H
Lo i hình
đấu thầu

ng d n l a chọn ph
Giá trị
mỗi h p đ ng

Ph

ng pháp đấu thầu

<300.000 USD

Tuyển chọn dựa trên chất lượng và chi phí (QCBS Quality Cost Based Selection);
Tuyển chọn dựa trên chất lượng (QBS – Quality Based
Selection);
Tuyển chọn dựa theo ngân sách cố định (FBS – Fixed
Budget Selection);
Tuyển chọn dựa trên chi phí thấp nhất (LCS - Least
Cost Selection);
Tuyển chọn dựa trên chất lượng tư vấn (CQS- Selection
Based on Consultant's Qualification)

≥300.000 USD

Tuyển chọn dựa trên chất lượng và chi phí (QCBS Quality Cost Based Selection);
Tuyển chọn dựa trên chất lượng (QBS – Quality Based
Selection);
Tuyển chọn dựa theo ngân sách cố định (FBS – Fixed
Budget Selection);
Tuyển chọn dựa trên chi phí thấp nhất (LCS - Least
Cost Selection)

≥1.000.000

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB – International

Dịch v t
vấn

Hàng hoá

ng pháp đấu thầu thích h p cho các gói h p đ ng
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Xây lắp

7.3.2 Các ph

USD

Competitive Bidding)

<1.000.000
USD

Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB - National
Competitive Bidding)

<100.000 USD

Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

≥10.000.000
USD

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB – International
Competitive Bidding)

<10.000.000
USD

Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB-National
Competitive Bidding)

<200.000 USD

Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

≤15.000 US

Đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng

ng pháp đấu thầu mua sắm hàng hóa và công trình xây lắp

Với quy mô và tính chất các hoạt động ĐTMS hàng hóa, công trình trong khuôn khổ Dự
án, hai phương thức đấu thầu được áp dụng nhiều nhất là NCB và Chào hàng cạnh tranh
(Shopping). Bên cạnh đó, hình thức Hợp đồng trực tiếp (Direct Contracting) cũng có thể
được áp dụng trong một số trư ng hợp. Phần này trình bày chi tiết quy trình thực hiện ba
phương thức này.
L u ý:
 Với quy mô các hoạt động dự kiến (như thể hiện trong Hiệp định Tài chính), Dự án sẽ ít áp
dụng phương pháp ICB. o đó, phương pháp đấu thầu ICB không được hướng dẫn trong
Quyển 7 này mà sẽ thực hiện theo quy định của NHTG nếu có phát sinh.
 Đối với những gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, đơn giản trong phạm vi thôn, bản, có giá trị
dưới 300 triệu đồng mà cộng đồng, ngư i dân có thể thi công, sẽ áp dụng phương thức
Đấu thầu cộng đồng (xem hướng dẫn chi tiết trong Quyển 9: Đấu thầu cộng đồng).
7.3.2.1 Quy trình th c hi n ấu thầu c nh tranh trong n
B

c (NCB)

c 1: Chu n bị H s mời thầu

HSMT cho các gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp công trình thư ng gồm:
 Thư m i thầu;
 Chỉ dẫn dành cho nhà thầu và trang dữ liệu đấu thầu;
 Mẫu hoặc đơn dự thầu;
 Các biểu mẫu hợp đồng;
 Các điều kiện hợp đồng, cả điều kiện chung và điều kiện cụ thể;
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 Các thông số và bản vẽ thi công;
 Các dữ kiện kỹ thuật có liên quan (bao gồm các dữ kiện địa chất và môi trư ng tự nhiên);
 Danh mục hàng hóa hoặc biểu khối lượng;
 Th i gian giao hàng hoặc lịch hoàn thành dự kiến;
 Các phụ lục cần thiết.
Khi chuẩn bị HSMT, bên m i thầu cần thiết phải lưu ý đến các vấn đề sau:
 HSMT phải được làm bằng Tiếng Việt (hoặc cả Tiếng Anh và Tiếng Việt);
 Loại tiền tệ được sử dụng trong đấu thầu và thanh toán là VNĐ;
 Cơ s để đánh giá thầu và lựa chọn đơn thầu có giá đánh giá thấp nhất phải được nêu rõ
trong phần chỉ dẫn cho nhà thầu và/hoặc phần thông số kỹ thuật;
 Nếu tính phí HSMT thì mức phí phải hợp lý, chỉ bao gồm các chi phí đánh máy, in ấn hoặc
chi phí chuẩn bị hồ sơ dưới dạng tệp điện tử, chi phí gửi hồ sơ cho nhà thầu;
 HSMT cho công trình xây lắp có thể nêu tổng dự toán của hợp đồng nhưng không được
nêu chi tiết các ước tính chi phí cụ thể của BQLDA, ví dụ như biểu khối lượng đã tính giá;
 BQLDA có thể phát hành HSMT thông qua một hệ thống điện tử có sự chấp thuận của
NHTG về tính đầy đủ và phù hợp. Hệ thống này phải đảm bảo rằng HSMT không bị sửa
đổi và các nhà thầu không bị hạn chế tiếp cận HSMT;
 HSMT phải được lập tuân theo mẫu HSMT của NHTG (Mẫu 7.4 - Hồ sơ mời ĐTMS hàng
hóa Cạ tra tro g ước; và Mẫu 7.5- Hồ sơ mời Đấu thầu công trình Cạnh tranh
tro g ước thuộc Phụ lục 7.3);
 Trong quá trình chuẩn bị HSMT, BQL A không được thay đổi các phần nội dung tiêu
chuẩn (Hướng dẫn đối với nhà thầu, Biểu mẫu và Điều kiện chung của hợp đồng). Bất kỳ
sự thay đổi nào hoặc bổ sung nào cũng cần được đề cập trong Bảng dữ liệu đấu thầu, Dữ
liệu hợp đồng hoặc Các điều kiện riêng của hợp đồng, Tiêu chuẩn kỹ thuật, Bảng kê khối
lượng và Mục lục các yêu cầu;
 Trong trư ng hợp các hợp đồng xét duyệt trước của NHTG, ngay khi HSMT được hoàn
thành, BQLDA sẽ trình nộp hồ sơ lên BĐPTW phê duyệt trước khi nộp lên NHTG tiến
hành tiền kiểm và cấp Thư không phản đối trước khi phát hành hồ sơ cho các nhà thầu;
 Th i gian hiệu lực của HSDT: BQLDA phải đưa ra th i gian hiệu lực cụ thể của HSDT
đảm bảo:
 Các nhà thầu phải nộp HSDT có hiệu lực;
 BQLDA hoàn tất việc so sánh và đánh giá thầu, xin các quyết định phê duyệt cần thiết từ
phía BQLDA cấp trên và Thư không phản đối từ phía NHTG đối với kiến nghị trao thầu;
 Hợp đồng có thể được trao trong th i gian đó.
 BQLDA có thể yêu cầu bảo lãnh dự thầu từ phía nhà thầu. Việc bảo lãnh đảm bảo:
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 Theo mẫu quy định trong HSMT;
 Số tiền bảo lãnh theo như giá trị yêu cầu trong HSMT (tối đa là 3% giá trị hợp đồng);
 Có hiệu lực trong một khoảng th i gian (thư ng là đến hết 4 tuần sau khi HSDT hết hiệu
lực) đủ cho BQL A có hành động hợp lý khi phải tịch thu bảo lãnh dự thầu;
 Bảo lãnh dự thầu phải được trả lại cho các nhà thầu không trúng thầu ngay sau khi hợp
đồng được ký kết với nhà thầu thắng thầu;
 BQLDA có thể yêu cầu các nhà thầu ký một tuyên bố cam kết rằng nếu họ sửa đổi hoặc rút
HSDT trong khi hồ sơ còn hiệu lực, hoặc nếu họ không ký hợp đồng khi được trao thầu
hoặc không nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước th i hạn quy định trong HSMT, thì nhà
thầu sẽ bị tước bỏ tư cách hợp lệ để tham dự đấu thầu bất kỳ hợp đồng nào khác với
BQLDA trong khoảng th i gian được quy định HSMT.
B

c 2: Th m định H s mời thầu

Việc thẩm định hồ sơ m i thầu được thực hiện b i Tổ thẩm định do Ban QLDA thành lập.
Việc thành lập tổ thẩm định cũng như quy trình thẩm định được thực hiện theo quy định
của Chính phủ Việt Nam. Các thành viên trong Tổ thẩm không phải là các thành viên trong
Tổ chuyên gia đấu thầu (trong trư ng hợp Ban QLDA thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu).
Kết quả thẩm định HSMT sẽ được bổ sung, hoàn thiện HSMT trước khi tiến hành các bước
tiếp theo. Sau khi hoàn thiện HSMT, BQLDA gửi lên BĐPTW/NHTG để xin cấp Thư
không phản đối.
B

c 3: Phát hành H s mời thầu

Các BQLDA phải quảng cáo m i thầu trên một số báo phát hành toàn quốc được lưu hành
rộng rãi (như Báo Đấu thầu, các báo địa phương), hoặc trên một website được sử dụng
rộng rãi hay một cổng thông tin điện tử có thể truy cập miễn phí từ trong nước hoặc nước
ngoài. Nội dung của quảng cáo thư m i thầu phải theo mẫu của NHTG (xem Phụ lục 7.3 –
Mẫu t ư mời thầu trong Mẫu 7.4 với gói thầu mua sắm hoặc 7.5 với gói thầu xây lắp).
B

c 4: Mở các H s d thầu

Nộp và nhận hồ sơ dự thầu:
 Đối với BQLDA: Th i gian chuẩn bị và nộp HSDT phải được xác định dựa trên các điều
kiện cụ thể của Dự án, cũng như quy mô và tính phức tạp của hợp đồng. Tuy nhiên
BQLDA phải đảm bảo, các nhà thầu có ít nhất 30 ngày (tính từ ngày phát hành HSMT
hoặc ngày đăng quảng cáo m i thầu, tùy thuộc ngày nào muộn hơn, đến khi hết hạn nộp
HSDT) để chuẩn bị HSDT.
 Trong th i gian này, BQL A có nghĩa vụ trả l i bằng văn bản mọi câu hỏi hoặc đề nghị
làm rõ HSMT của các nhà thầu đã mua hồ sơ. Trư ng hợp cần thiết phải có những điều
chỉnh, BQLDA phải phát hành một phụ lục của HSMT (nếu là hợp đồng xét duyệt trước
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thì cần có Thư không phản đối của NHTG), và có thể gia hạn th i gian nộp HSDT để các
nhà thầu có đủ th i gian để xem xét, thay đổi HSDT cho phù hợp.
 Đối với nhà thầu: Các nhà thầu phải nộp HSDT trong phong bì niêm phong trước th i
điểm hết hạn nộp HSDT. Nếu muốn điều chỉnh hoặc rút lại HSDT, thì việc điều chỉnh
hoặc rút hồ sơ này phải trình trước th i điểm hết hạn nộp hồ sơ.
Mở Hồ sơ dự thầu:
 Việc m các HSDT phải được tiến hành ngay sau khi hết hạn nhận HSDT và tại địa điểm
nêu trong thư m i thầu;
 BQLDA phải m các HSDT một cách công khai, các nhà thầu hoặc đại diện của họ được
phép tham dự. BQLDA phải đọc to tên nhà thầu, tổng giá trị dự thầu, đề nghị giảm giá
hoặc bất kỳ điều chỉnh nào khác và các thông tin có liên quan như bảo lãnh dự thầu;
 BQLDA phải chuẩn bị Biên bản m thầu với chữ ký của tất cả những ngư i tham dự và
gửi biên bản này cho tất cả nhà thầu đã nộp HSDT và gửi cho NHTG (nếu hợp đồng
NHTG xét duyệt trước);
 Ngoài việc đọc những thông tin trên, trong khi m thầu, BQL A không được đề cập đến
bất kỳ ý kiến hoặc quyết định nào khác liên quan đến đánh giá các HSDT.
B

c 5: ánh giá thầu

Việc đánh giá HS T được thực hiện b i Tổ chuyên gia đấu thầu do Ban QLDA thành lập
(nếu đủ điều kiện) hoặc có thể tiến hành lựa chọn theo quy định pháp Luật đấu thầu của
Việt Nam hiện hành một tổ chức tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để tiến hành đánh giá
HSDT. Việc đánh giá HSDT được tiến hành qua 3 bước: (a) Kiểm tra sơ bộ; (b) Đánh giá
chi tiết; và (c) Kiểm tra hậu tuyển. Cụ thể như sau:
Kiểm tra sơ bộ:
 Kiểm tra: BQLDA cần kiểm tra tính hợp lệ của HSDT: (i) có được ký đúng yêu cầu
không; (ii) có đúng th i hạn hiệu lực; (iii) (trư ng hợp liên danh) thỏa thuận liên danh có
đáp ứng các yêu cầu của HSMT không;
 Bảo lãnh dự thầu: BQLDA cần kiểm tra tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu: (i) ngân hàng
phát hành có đủ uy tín; (ii) giá trị bảo lãnh, th i hạn và nội dung có theo yêu cầu của
HSMT;
 Tính hợp lệ của nhà thầu: BQLDA cần kiểm tra xem nhà thầu có đáp ứng các yêu cầu về
tính hợp lệ như nêu trong HSMT không (đặc biệt trong trư ng hợp nhà thầu là một
DNNN, cần thu thập và xem xét các tài liệu sau để chứng minh tính hợp lệ của DNNN:
Giấy phép kinh doanh; Quyết định thành lập doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách cổ
đông, v.v);
 Tí đầy đủ của HSDT: BQLDA cần kiểm tra xem HSDT có bao gồm đầy đủ các tài liệu
cần thiết và chào giá cho những hạng mục/số lượng yêu cầu hay không. Thiếu sót nhỏ của
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một số hạng mục không quan trọng trong Bảng kê khối lượng hoặc Tiến độ yêu cầu hoặc
một số tài liệu năng lực không dẫn đến việc loại HSDT;
 Tí đáp ứ g cơ bản: BQL A đánh giá xem HSDT có đáp ứng cơ bản những yêu cầu kỹ
thuật và thương mại nêu trong HSMT hay không. Hiếm khi HSDT hoàn hảo tất cả các
mặt. BQLDA cần đánh giá xem những sai lệch là đáng kể hay không đáng kể. Những sai
lệch đáng kể không đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật quan trọng, từ chối thực hiện những
nghĩa vụ pháp lý quan trọng của hợp đồng, tham gia vào hơn một HSDT, v.v. thì hồ sơ đó
sẽ bị loại. Các HSDT có những sai lệch nhỏ có thể được coi là đáp ứng cơ bản nhưng để
đảm bảo tính công bằng, các sai lệch này sẽ được lượng hóa thành tiền như là một hình
thức phạt được cộng thêm vào giá dự thầu để so sánh với các HSDT.
L u ý: Một HSDT không vượt qua bất kỳ bước kiểm tra nào nêu trên sẽ bị loại. Tuy
nhiên, bước kiểm tra sơ bộ, BQL A không đánh giá năng lực nhà thầu (kinh nghiệm
chung và kinh nghiệm cụ thể, thiết bị và năng lực nhân sự, vốn lưu động, v.v). Đánh giá
này sẽ được tiến hành giai đoạn sau – Đánh giá năng lực nhà thầu sau khi xét thầu.
BQL A cũng không được loại bất kỳ HSDT nào vì có giá chào thầu cao hơn giá dự toán
trước đấu thầu.
Đá

giá c i tiết:

Chỉ những HSDT vượt qua bước kiểm tra sơ bộ mới được xem xét tại bước này.
này, BQLDA cần tiến hành những việc sau:

bước

 Sửa lỗi: BQLDA cần kiểm tra các lỗi số học bằng phương pháp đã mô tả trong HSDT;
 Sửa lỗi các khoản dự phòng: Nếu HSDT có các khoản dự phòng do Chủ đầu tư xác định
trước trong HSMT, khoản dự phòng này cần được trừ đi khỏi giá đã công bố;
 Điều chỉnh và giảm giá: Những điều chỉnh hoặc giảm giá do nhà thầu nộp trước khi m
thầu sẽ được đưa vào xem x t bằng cách giảm đi hoặc cộng thêm để có giá dự thầu chính
xác;
 Bổ sung thêm: Nếu một HSDT thiếu một số hạng mục nhỏ, BQLDA có thể tính toán chi
phí của các hạng mục thiếu này sử dụng đơn giá trung bình cho hạng mục này do các nhà
thầu khác chào và cộng thêm chi phí vào giá chào thầu để so sánh. Nếu một HSDT chào số
lượng khác với số lượng nêu trong HSMT, BQLDA cần tính toán lại số tiền đúng theo số
lượng nêu trong HSMT. Tuy nhiên, nếu một HSDT nêu một hạng mục nhưng không nêu
giá, chi phí của hạng mục này sẽ được hiểu là đã được tính trong các hạng mục khác của
HSDT;
 Các điều chỉnh: Trong mua sắm hàng hóa, HSMT có thể nêu cụ thể các yếu tố chi phí bổ
sung (tiến độ giao hàng/thanh toán, chi phí phụ tùng, chi phí vận hành, v.v) để xem xét bổ
sung vào giá chào thầu. Các chi phí này phải được ước tính theo phương pháp nêu trong
HSMT và cộng vào giá dự thầu để so sánh;
 Phạt sai lệch: Các HSDT có những sai lệch nhỏ có thể được chấp nhận nhưng BQL A
cần phạt những sai lệch này bằng cách lượng hóa thành tiền và cộng thêm vào giá chào
thầu để so sánh. Ví dụ, nếu một hồ sơ chào thầu th i gian hoàn thành muộn hơn ngày xác
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định trong HSMT nhưng th i gian hoàn thành muộn này được BQLDA chấp nhận về mặt
kỹ thuật, thì th i gian dôi ra sẽ được lượng hóa dựa vào tỷ lệ thiệt hại phải thanh toán như
xác định trong HSMT và cộng vào giá dự thầu.
Sau khi thực hiện các đánh giá nêu trên, BQL A có thể xác định được giá “đánh giá” cho
từng HSDT tương ứng. BQLDA cần so sánh các giá đánh giá và quyết định HSDT nào có
giá đánh giá thấp nhất.
Kiểm tra hậu tuyển:
BQLDA cần kiểm tra xem nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất tương ứng bước đánh giá
chi tiết có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng hay không. Đối với mua sắm công trình,
BQLDA cần kiểm tra xem nhà thầu có đáp ứng các tiêu chí năng lực tối thiểu đã được nêu
trong HSMT hay không (đối với mua sắm hàng hóa, BQLDA có thể sử dụng các tiêu chí
tương tự với những điều chỉnh phù hợp):
 Doanh thu thi công trung bình hàng năm: Một nhà thầu cần phải có doanh thu xây dựng
trung bình hàng năm của 3 năm gần nhất lớn hơn mức tối thiểu cần thiết. Mức tối thiểu này
được tính toán theo kinh nghiệm bằng ít nhất 2 lần giá dự toán của hợp đồng chia cho số
năm thi công cần thiết. Ví dụ, nếu một hợp đồng có dự toán 9 tỷ đồng và dự kiến xây dựng
trong 18 tháng, doanh thu xây dựng tối thiểu cần thiết được tính toán như sau:
[9/(18:12)]x2 = 12 tỷ đồng.
 Kinh nghiệm trong các công trình tương tự: Nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện
thành công ít nhất một số lượng hợp đồng (thông thư ng là 2 hợp đồng) có đặc điểm và độ
phức tạp tương tự trong vòng 3 năm gần đây.
 Năng lực của Nhân sự chủ chốt: Nhà thầu trúng thầu cần huy động nhân sự cho vị trí
Quản trị hợp đồng có chất lượng, ví dụ: là ngư i có ít nhất 5 năm kinh nghiệm với những
hợp đồng tương tự và ít nhất 3 năm làm Quản trị hợp đồng. Tùy thuộc vào các hợp đồng cụ
thể, BQLDA có thể đưa thêm các yêu cầu năng lực tối thiểu của những vị trí nhân sự chủ
chốt khác.
 Khả năng thiết bị: Nhà thầu phải chứng minh việc sẽ huy động được những thiết bị xây
dựng cần thiết phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT để thi công đúng tiến độ.
 Tài sản lưu động và/hoặc khả năng tín dụng (vốn lưu động)/năng lực tài chính: Nhà
thầu cần phải chứng minh có sẵn hoặc có thể tiếp cận các tài sản lưu động và/hoặc khả
năng tín dụng (không bao gồm những cam kết của các hợp đồng khác và thanh toán tạm
ứng) vượt mức tối thiểu cần thiết. Mức tối thiểu này được tính toán theo kinh nghiệm phải
bằng 3-4 lần dự toán gói thầu chia cho số tháng thi công cần thiết. Ví dụ, nếu một công
trình có giá dự toán 9 tỷ đồng và dự kiến thi công trong 18 tháng, lượng vốn lưu động tối
thiểu cần thiết được tính toán như sau: [9/18] x 3 (hoặc 4) = 1,5 (hoặc 2) tỷ đồng. Ngoài ra,
nhà thầu phải chứng minh rằng họ có tình hình tài chính lành mạnh với hoạt động có lợi
nhuận trong vòng 3 năm gần nhất.
 Lịch sử tranh chấp/kiện tụng: Nếu nhà thầu có lịch sử tranh chấp hoặc kiện tụng với bản
thân doanh nghiệp hoặc các đối tác của doanh nghiệp (trong trư ng hợp liên doanh), có thể
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bị đánh giá là không đủ năng lực. Tương tự, nếu nhà thầu có lịch sử thực hiện công việc
k m cũng có thể bị coi là không đủ năng lực thực hiện.
Nếu nhà thầu có giá thấp nhất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên thì sẽ được trao thầu.
Nếu không đáp ứng bất kỳ tiêu chí đánh giá năng lực nào thì sẽ bị coi là không đủ năng lực
và nhà thầu tiếp theo sẽ được đưa vào đánh giá năng lực sau khi xét thầu và quá trình đánh
giá lại thực hiện tương tự cho đến khi xác định được nhà thầu có đủ năng lực.
L u ý: BQL A không được gặp hoặc liên hệ trực tiếp với các nhà thầu hoặc một bên
không liên quan trong quá trình xét thầu. Trong trư ng hợp cần nhà thầu làm rõ thêm hồ sơ
của họ để xem xét, BQLDA phải gửi đề nghị bằng văn bản đến nhà thầu và nhà thầu cũng
trả l i bằng văn bản.
B

c 6: Th m định vƠ báo cáo đánh giá thầu

Việc thẩm định kết quả đấu thầu được thực hiện b i Tổ thẩm định do Ban QLDA thành lập
(Bước 2). Tổ thẩm định sẽ thực hiện chức năng thẩm định kết quả đấu thầu và có báo cáo
chi tiết. Khi quá trình đánh giá kết thúc, BQLDA cần chuẩn bị Báo cáo đánh giá thầu theo
Mẫu Báo cáo Đánh giá thầu của NHTG và nộp cho BĐPTW, tiếp đó nộp cho NHTG nếu
là hợp đồng xét duyệt trước (xem Phụ lục 7.3 - Mẫu 7.7: Báo cáo đá giá t ầu).
B

c 7: D thảo và hoàn thi n h p đ ng

Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được ký kết với nhà thầu thắng thầu phải theo
những nội dung đã nêu trong HSMT. Không được ph p đàm phán hợp đồng trừ khi nhằm
hoàn thiện những chi tiết cần thiết như xác định đơn giá hợp đồng sau khi đã giảm giá, cập
nhật tiến độ thực hiện, v.v. BQL A không được yêu cầu hoặc cho phép nhà thầu thay đổi
giá đã chào hoặc điều chỉnh nội dung của HSDT đã nộp.
B

c 8: Ký và trao h p đ ng

Việc trao hợp đồng phải được thực hiện trong th i gian hiệu lực của HSDT. Trong trư ng
hợp đặc biệt, nếu đánh giá thầu và trao hợp đồng không thể hoàn thành trong th i gian hiệu
lực ban đầu của HSDT, trước khi hết hạn hiệu lực ban đầu của hồ sơ, BQL A cần đề nghị
tất cả các nhà thầu gia hạn hiệu lực của hồ sơ trong một th i gian phù hợp. Nếu đồng ý,
nhà thầu cần phải gia hạn hiệu lực của bảo lãnh dự thầu tương ứng. Đối với những hợp
đồng xét duyệt trước, trước khi đề nghị gia hạn lần đầu hiệu lực của HSDT hơn 28 ngày và
những đề nghị gia hạn sau đó, BQL A phải xin ý kiến không phản đối của NHTG.
B

c 9: ăng thông báo trao h p đ ng

BQLDA phải đăng các thông tin sau về việc trao hợp đồng trên Báo Đấu thầu và báo địa
phương. Thông tin được công bố bao gồm gói thầu và số hiệu gói thầu, cũng như các thông
tin sau đây: (a) tên của các nhà thầu đã nộp HSDT; (b) giá dự thầu công bố tại buổi m
thầu; (c) tên và giá đánh giá của từng hồ sơ được đánh giá; (d) tên của các nhà thầu bị loại
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hồ sơ và lý do loại; và (e) tên của nhà thầu thắng thầu, giá chào cũng như th i hạn và quy
mô tóm tắt của hợp đồng được trao.
Việc công bố thông tin nói trên phải được thực hiện trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được
ý kiến không phản đổi của NHTG về kiến nghị trao thầu (nếu là các hợp đồng xét duyệt
trước), và trong vòng 2 tuần sau khi BQLDA có quyết định trao thầu (nếu là các hợp đồng
xét duyệt sau).
7.3.2.2 Quy trình th c hi n Chào hàng c nh tranh (Shopping)
B

c 1: Chu n bị H s chƠo giá

Hồ sơ chào giá cần được chuẩn bị theo Hồ sơ chào giá mẫu (SRFQ) cho hàng hóa hoặc cho
công trình do Văn phòng NHTG Hà Nội chuẩn bị. Để chuẩn bị SRFQ, BQLDA cần nghiên
cứu SRFQ mẫu của NHTG bao gồm cả những hướng dẫn in nghiêng trong đó (xem Phụ
lục 7.3 - Mẫu 7.8 - Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh cho công trình; và Mẫu 7.9 – Hồ sơ mời
chào giá cho mua sắm hàng hoá).
B

c 2: L a chọn các công ty đ mời chào giá

Các BQLDA sẽ sử dụng kiến thức của mình để xác định việc các công ty được m i chào
giá là hợp lệ, có uy tín, hoạt động tốt và có năng lực. Do thủ tục chào hàng cạnh tranh cần
ít nhất 3 hồ sơ để so sánh, nên các BQLDA cần m i nhiều hơn 3 công ty chào giá.
Trong trư ng hợp không thể lấy được ít nhất 03 bản chào giá, BQLDA phải giải trình cho
NHTG lý do tại sao không thể cân nhắc sử dụng một phương thức đấu thầu cạnh tranh
khác, và phải có Thư không phản đối của NHTG trước khi tiến hành so sánh đánh giá các
báo giá đã nhận.
B

c 3: Th m định H s chƠo giá vƠ danh sách các công ty đ

c chọn đ chào giá

Việc đánh giá Hồ sơ chào giá được thực hiện b i Tổ chuyên gia đấu thầu do Ban QLDA
thành lập (nếu đủ điều kiện) hoặc có thể tiến hành lựa chọn theo quy định pháp Luật đấu
thầu của Việt Nam hiện hành một tổ chức tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để tiến hành
đánh giá Hồ sơ chào giá. Tổ chuyên gia đấu thầu sẽ thực hiện chức năng thẩm định Hồ sơ
chào giá và danh sách sách các công ty được chọn để chào giá. Kết quả thẩm định sẽ được
bổ sung, hoàn thiện vào báo cáo Hồ sơ chào giá để BQLDA gửi lên BĐPTW và NHTG để
cấp Thư không phản đối.
B

c 4: Phát hành H s mời chào giá

BQLDA phát hành mẫu Hồ sơ m i chào giá cho các công ty được chọn để m i chào giá.
BQLDA cần đưa ra một th i gian hợp lý (có thể là 1 hoặc 2 tuần) để nhà thầu chuẩn bị báo
giá của họ. Báo giá có thể được nộp bằng văn bản qua fax, telex, thư hoặc thư điện tử.
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(Xem Phụ lục 7.3 - Mẫu 7.8 - Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh cho công trình; và Mẫu 7.9 –
Hồ sơ mời chào giá cho mua sắm hàng hoá).
B

c 5: Nhận các báo giá

Trong trư ng hợp BQLDA không nhận được ít nhất 3 báo giá trong th i gian xác định, cần
phải làm rõ với nhà thầu còn thiếu xem họ có dự định nộp báo giá không và khi nào. Nếu
chưa có đủ 3 báo giá, BQLDA có thể cho kéo dài thêm th i gian hợp lý, ví dụ thêm 3 ngày,
để lấy thêm báo giá.
B

c 6: ánh giá các báo giá

Việc đánh giá các báo giá có thể theo những nguyên tắc của NCB như đã nêu phần trên.
Báo giá có giá đánh giá thấp nhất sẽ được lựa chọn để trao hợp đồng. BQLDA cần chuẩn
bị báo cáo đánh giá, các báo giá (có thể sử dụng mẫu Báo cáo đánh giá của NHTG - Phụ
lục 7.3 - Mẫu 7.7: Báo cáo đá giá t ầu) và nộp cho cấp có liên quan để phê duyệt nếu
cần.
B

c 7: Th m định k t quả đánh giá các báo giá

Việc thẩm định kết quả đánh giá các báo giá được thực hiện b i Tổ thẩm định do Ban
QLDA thành lập. Việc thành lập tổ thẩm định cũng như quy trình thẩm định được thực
hiện theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Các thành viên trong Tổ thẩm không phải là
các thành viên trong Tổ chuyên gia đấu thầu. Tổ thẩm định sẽ thực hiện chức năng thẩm
định kết quả đánh giá các báo giá và có báo cáo chi tiết. BQLDA cần chuẩn bị Báo cáo
đánh giá theo Mẫu Báo cáo Đánh giá thầu của NHTG và nộp cho BĐPTW (Phụ lục 7.3 Mẫu 7.7: Báo cáo đá giá t ầu), tiếp đó nộp cho NHTG nếu là hợp đồng xét duyệt trước
để xin Thư không phản đối.
B

c 8: Hoàn thi n h p đ ng

Đối với hàng hóa, BQLDA có thể ký đơn đặt hàng hoặc một mẫu hợp đồng thương mại
nào phù hợp với nhà cung cấp được chọn. Đối với công trình, BQLDA phải sử dụng mẫu
hợp đồng trong Hồ sơ chào giá mẫu cho Công trình của NHTG phát hành. Dự thảo hợp
đồng sẽ được gửi tiếp cho BĐPTW, tiếp đó là NHTG nếu là hợp đồng xét duyệt trước để
xin Thư không phản đối.
B

c 9: Ký và trao h p đ ng

Nhà thầu trúng thầu được BQLDA m i đến ký và trao hợp đồng.
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B

c 10: ăng thông báo trao h p đ ng

BQLDA phải đăng các thông tin sau về việc trao hợp đồng trên Báo Đấu thầu và báo địa
phương. Thông tin được công bố bao gồm gói thầu và số hiệu gói thầu, cũng như các thông
tin sau đây: (a) tên của các nhà thầu đã nộp HSDT; (b) giá dự thầu công bố tại buổi m
thầu; (c) tên và giá đánh giá của từng hồ sơ được đánh giá; (d) tên của các nhà thầu bị loại
hồ sơ và lý do loại; và (e) tên của nhà thầu thắng thầu, giá chào cũng như th i hạn và quy
mô tóm tắt của hợp đồng được trao.
Việc công bố thông tin nói trên phải được thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi BQLDA có
quyết định trao thầu (nếu là các hợp đồng xét duyệt sau).
7.3.2.3 Quy trình th c hi n H p đ ng tr c ti p (Direct Contracting)
B

c 1: Chu n bị lý do xin áp d ng hình thức H p đ ng tr c ti p

Trước khi tiến hành bất kỳ đề nghị Hợp đồng trực tiếp nào, BQLDA phải chắc chắc rằng
việc cạnh tranh là không khả thi và đề nghị Hợp đồng trực tiếp có thể được giải trình đầy
đủ theo qui định của đoạn 3.7 Hướng dẫn Đấu thầu của NHTG. BQL A cũng cần chắc
chắn rằng công ty được lựa chọn là hợp lệ và đủ năng lực. Việc giải trình phải được nộp
cho NHTG xem xét và phê duyệt trước.
B

c 2: Th m định lý do xin áp d ng H p đ ng tr c ti p

Việc thẩm định kết quả đàm phán và thương thảo hợp đồng được thực hiện b i Tổ thẩm
định do Ban QLDA thành lập. Việc thành lập tổ thẩm định cũng như quy trình thẩm định
được thực hiện theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Tổ thẩm định sẽ thực hiện chức
năng thẩm định lý do Hợp đồng trực tiếp trước khi BQLDA gửi đến BĐPTW, và tiếp đó là
NHTG xin cấp Thư không phản đối.
B

c 3: Nhận

xuất kỹ thuật và tài chính

BQLDA cần gửi HSYC để đề nghị công ty được lựa chọn nộp Đề xuất kỹ thuật và tài
chính. Việc đánh giá Đề xuất kỹ thuật và tài chính được thực hiện b i Tổ chuyên gia đấu
thầu do Ban QLDA thành lập.
B

c 4: Ơm phán vƠ th

ng thảo h p đ ng

BQLDA sẽ đàm phán hợp đồng với công ty dựa trên đề xuất của họ. Đàm phán hợp đồng
bao gồm tất cả vấn đề kỹ thuật, thương mại và tài chính của hợp đồng. Dự thảo hợp đồng
sau đàm phán phải được trình NHTG không phản đối trước khi thực hiện.
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B

c 5: Th m định k t quả đƠm phán vƠ th

ng thảo h p đ ng

Việc thẩm định kết quả đàm phán và thương thảo hợp đồng được thực hiện b i Tổ thẩm
định do Ban QLDA thành lập (Bước 2). Tổ thẩm định sẽ thực hiện chức năng thẩm định
kết quả đàm phán và thương thảo hợp đồng trước khi BQLDA gửi đi BĐPTW, và tiếp đó
là NHTG xin cấp Thư không phản đối.
B

c 6: Ký và trao h p đ ng

Nhà thầu chỉ định được BQLDA m i đến ký và trao hợp đồng.

7.3.3 Các ph

ng pháp tuy n chọn vƠ thuê t vấn

7.3.3.1 Tuy n chọn d a trên chất l

ng và chi phí – QCBS

QCBS là một quy trình cạnh tranh giữa các công ty trong danh sách ngắn, dựa vào chất
lượng của đề xuất và chi phí của dịch vụ để xác định công ty tư vấn thắng thầu.
Chi phí là một yếu tố lựa chọn cần được sử dụng một cách thận trọng. Tỷ trọng tương đối
cho yếu tố chất lượng và chi phí phải được xác định cho từng trư ng hợp cụ thể, tùy theo
tính chất của công việc.
Theo hướng dẫn của NHTG, QCBS là phương pháp tuyển chọn tư vấn phổ biến. Vì vậy,
Quyển Đấu thầu sẽ trình bày chi tiết quy trình QCBS. Các phương pháp tuyển chọn tư vấn
khác sẽ cơ bản dựa trên các bước này, với những bổ sung/điều chỉnh cho từng phương
pháp được trình bày cụ thể dưới đây.
B

c 1: So n i u khoản tham chi u

BQLDA có trách nhiệm soạn ĐKTC cho nhiệm vụ của tư vấn. ĐKTC phải được soạn b i
một (hoặc một số) ngư i hay công ty có chuyên môn về lĩnh vực của công việc tư vấn. Về
cơ bản, một ĐKTC cần có những mục sau:
 Thông tin chung;
 Mục tiêu;
 Phạm vi công việc;
 Đào tạo (nếu cần thiết);
 Các báo cáo và tiến độ th i gian;
 Số liệu, các dịch vụ, nhân sự và điều kiện cho Bên khách hàng cung cấp.
Tham khảo thêm Phụ lục 7.3 - Mẫu 7.1: Điều khoản tham chiếu.
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B

c 2: Lập giá d toán và ngân sách

Dự toán chi phí: Phải được lập dựa vào đánh giá của BQLDA về các nguồn lực cần thiết
để thực hiện công việc: (i) th i gian tham gia vào công việc của các chuyên gia; (ii) hỗ trợ
về mặt hậu cần; (iii) các yếu tố đầu vào vật chất (ví dụ: phương tiện đi lại, thiết bị thí
nghiệm). Các chi phí sẽ được phân theo 04 khoản mục cơ bản như sau:
 Phí tiền công (tùy theo loại hợp đồng);
 Các khoản có thể được bồi hoàn và được phân chia theo chi phí ngoại tệ và chi phí nội tệ
nếu cần;
 Các khoản thuế;
 Dự phòng phí (trong trư ng hợp thấy cần thiết).
Xác định các tiêu chí chọn lựa danh sách ngắn: Để xác định các tiêu chí chọn lựa danh
sách ngắn, BQLDA dựa trên yêu cầu và phạm vi công việc trong ĐKTC cân đối với kinh
nghiệm liên quan, và năng lực thực hiện, từ đó đưa ra một bản tiêu chí chung, có trọng số
cho từng tiêu chí cụ thể để đảm bảo có thể lựa chọn được các nhà tư vấn đủ năng lực thực
hiện dịch vụ.
B

c 3: Th m định KTC và D toán

Tổ thẩm định sẽ thực hiện chức năng thẩm định ĐKTC và Dự toán chi phí trước khi
BQLDA gửi đi BĐPTW và tiếp đó là NHTG xin cấp Thư không phản đối.
B

c 4: Quảng cáo và mời bày t quan tâm

Để công bố thông tin và thu hút các bày tỏ nguyện vọng, BQLDA có thể quảng cáo Thư
m i bày tỏ nguyện vọng (REOI) theo mẫu (Phụ lục 7.3 - Mẫu 7.2: T ư mời bày tỏ nguyện
vọng – REOI) cho từng hợp đồng tư vấn trên trên Báo Đấu Thầu và một báo địa phương.
Đối với gói thầu từ 300,000 USD tr lên, BQLDA phải đăng tải REOI trên t UNDB
Online (T Kinh doanh phát triển của Liên Hợp Quốc) tại https://www.devbusiness.com.
BQLDA phải ch phản hồi ít nhất 14 ngày kể từ ngày Thư m i bày tỏ nguyện vọng được
đăng tải trên cổng thông tin UN B Online trước khi lập danh sách ngắn.
B

c 5: ánh giá các Th bƠy t quan tâm và Lập danh sách ngắn

Việc đánh giá các Thư bày tỏ quan tâm được thực hiện b i Tổ chuyên gia đấu thầu (Ban
đánh giá) do Ban QL A thành lập (nếu đủ điều kiện) hoặc có thể tiến hành lựa chọn, theo
quy định pháp Luật đấu thầu của Việt Nam hiện hành, một tổ chức tư vấn có đủ năng lực,
kinh nghiệm để tiến hành đánh giá các Thư bày tỏ quan tâm. Trước tiên, phải x t đến các
công ty đã bày tỏ nguyện vọng mà có những năng lực trình độ phù hợp, liên quan. Một
danh sách ngắn phải bao gồm 06 công ty.
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 Trư ng hợp giá trị hợp đồng >300.000 USD, danh sách ngắn phải bao gồm 06 công ty trên
một diện rộng về mặt địa lý, không quá 02 công ty của cùng một quốc gia và ít nhất 01
công ty của một quốc gia đang phát triển, trừ phi không xác định được công ty đủ năng lực
từ các quốc gia đang phát triển.
 Trư ng hợp giá trị hợp đồng <300.000 USD, danh sách ngắn có thể chỉ bao gồm các công
ty trong nước. Trong trư ng hợp đặc biệt, NHTG có thể đồng ý với danh sách ngắn có ít số
lượng công ty hơn.
Các bước lập danh sách ngắn gồm:
 Lập danh sách dài các công ty quan tâm;
 Kiểm tra tính hợp lệ và mâu thuẫn về lợi ích của các công ty trong danh sách dài;
 Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của tất cả các công ty hợp lệ được xác định
trước;

bước

 Lập danh sách ngắn gồm 06 công ty từ các công ty hợp lệ và có năng lực đó.
BQLDA lập báo cáo đánh giá các Thư bày tỏ quan tâm và Danh sách ngắn các công ty tư
vấn gửi lên BĐPTW, tiếp đó là NHTG xin cấp Thư không phản đối.
B

c 6: So n H s yêu cầu n p đ xuất (RFP)

BQLDA chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu nộp đề xuất (RFP) theo mẫu HSMT tư vấn của NHTG
(SRFP) bao gồm:
 Thư m i nộp đề xuất (LOI): phải ghi rõ ý định của BQLDA là ký kết một hợp đồng cung
cấp dịch vụ tư vấn, nguồn vốn, các thông tin chi tiết về BQLDA, ngày, gi và địa chỉ nộp
đề xuất;
 Hướng dẫn dành cho tư vấn (ITC): phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để giúp tư
vấn soạn thảo được đề xuất đáp ứng yêu cầu, tăng cư ng tính minh bạch của quá trình
tuyển chọn bằng cách cung cấp thông tin về quy trình đánh giá, đưa ra những tiêu chí và
yếu tố đánh giá, trọng số tương ứng và điểm tối thiểu cần đạt được về chất lượng;
 ĐKTC;
 Loại hình hợp đồng dự kiến kèm Dự thảo hợp đồng.
 RFP phải được soạn thảo bằng tiếng Anh. Bên cạnh bản tiếng Anh, BQLDA có thể soạn
thảo một bản tiếng Việt, trong trư ng hợp này, BQLDA phải đảm bảo tính thống nhất của
hai bản ngôn ngữ. Trong trư ng hợp hồ sơ thầu được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng
Việt, nhà thầu tư vấn được phép chọn một trong hai ngôn ngữ cho việc chuẩn bị hồ sơ đề
xuất và hợp đồng sẽ được ký bằng ngôn ngữ của đề xuất thực tế được trình nộp.
BQLDA phải sử dụng các mẫu chuẩn của NHTG ban hành với một số thay đổi tối thiểu
(phần dữ liệu và phần điều kiện riêng của hợp đồng), được NHTG chấp thuận, cần thiết để
giải quyết những điều kiện đặc thù riêng của gói thầu. Đối với gói thầu xét duyệt trước,
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RFP bao gồm danh sách ngắn phải được nộp cho NHTG xem xét và không phản đối trước
khi phát hành.
B

c 7: Gửi RFP cho các nhà thầu

BQLDA gửi RFP đi cho các nhà thầu trong danh sách ngắn được NHTG cấp Thư không
phản đối.
B

c 8: Chu n bị và n p

xuất kỹ thuật và mở công khai các

xuất kỹ thuật

BQLDA phải dành ít nhất 4 tuần cho các tư vấn chuẩn bị đề xuất của mình. Trong khoảng
th i gian này, các công ty có thể yêu cầu làm rõ về các thông tin cung cấp trong RFP. Các
BQLDA sẽ trả l i làm rõ bằng văn bản và gửi cho tất cả các công ty đã vào danh sách ngắn
(những công ty có ý định nộp thầu). Nếu cần thiết, các BQLDA sẽ gia hạn th i gian nộp
thầu.
Việc nộp hồ sơ thầu và nhận hồ sơ thầu cần lưu ý:
 Đề xuất kỹ thuật và tài chính phải được nộp cùng lúc. Sau khi hết hạn nộp thầu không sửa
đổi nào vào Đề xuất kỹ thuật hoặc tài chính được chấp nhận.
 Nhằm đảm bảo tính trung thực của quá trình này, Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính
phải được nộp trong các phong bì riêng và dán kín. Sau khi hết hạn nộp thầu, phong bì kỹ
thuật phải được m ngay lập tức b i một ban bao gồm các cán bộ từ các bộ phận liên quan
(kỹ thuật, tài chính, pháp lý, nếu thích hợp).
 Đề xuất tài chính phải được giữ nguyên niêm phong tại một nơi an toàn cho đến khi được
m công khai. Bất kỳ đề xuất nào nhận được sau khi hết hạn nộp thầu sẽ không được m
và phải trả lại nguyên vẹn cho bên tư vấn.
Các Đề xuất kỹ thuật nhận được cho đến th i điểm hết hạn nộp đề xuất sẽ được m tại địa
điểm quy định trong RFP, bất kể số lượng đề xuất nhận được là bao nhiêu dưới sự chứng
kiến của các tư vấn muốn tham dự. BQLDA phải đọc to tên của các tư vấn đã nộp đề xuất,
thông báo xem tư vấn có nộp Đề xuất tài chính trong một túi hồ sơ riêng dán kín có niêm
phong hay không và công bố bất kỳ thông tin thích hợp nào khác trong khi m Đề xuất kỹ
thuật.
B

c 9: ánh giá vƠ xét các

xuất kỹ thuật

Việc đánh giá và x t các Đề xuất kỹ thuật được thực hiện b i Tổ chuyên gia đấu thầu (Ban
đánh giá) (Bước 5). Việc đánh giá đề xuất phải dựa trên các tiêu chí được ghi trong RFP.
Tổ chuyên gia đấu thầu không được phép tiếp cận Đề xuất tài chính cho đến khi quá trình
đánh giá kỹ thuật đã hoàn tất, bao gồm cả việc NHTG xem xét và có ý kiến không phản
đổi. Chỉ khi đó các Đề xuất tài chính mới được m .
Trong quá trình đánh giá Đề xuất kỹ thuật, các Đề xuất tài chính phải được giữ nguyên
không bóc dấu niêm phong, lưu giữ cho đến khi được m ra theo quy định của Bước 8
dưới đây.
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 38

Quyển 7 – Đấu thầu
Khi thực hiện đánh giá đề xuất, cần lưu ý một số vấn đề sau:
 Các tiêu chí đánh giá chất lượng ghi rõ trong RFP bao gồm: (a) Kinh nghiệm cụ thể của tư
vấn (0-10 điểm), (b) Chất lượng của phương pháp luận (20-50 điểm), (c) Năng lực trình độ
của các chuyên gia chủ chốt dự kiến (30-60 điểm), (d) Chuyển giao kiến thức nếu được
yêu cầu trong ĐKTC (0-10 điểm), và (e) Mức độ tham gia của chuyên gia trong nước trong
số các chuyên gia chủ chốt cho thực hiện công việc (0-10 điểm).
 Đối với một số tiêu chí chính (phương pháp luận và năng lực trình độ của chuyên gia chủ
chốt), BQLDA có thể chia thành một số tiêu chí phụ. Mỗi tiêu chí sẽ được cho điểm theo
thang điểm từ 1 đến 100. Sau đó điểm chi tiết sẽ được quy đổi theo tỷ trọng để thành điểm
cuối cùng.
 Đối với năng lực trình độ của chuyên gia chủ chốt, do đây chính là yếu tố quyết định chất
lượng thực hiện nên phải dành tỷ trọng nhiều hơn cho tiêu chí này. BQL A sẽ xem xét
năng lực và kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt được đề xuất thông qua lý lịch của từng
ngư i, và hồ sơ lý lịch phải chính xác, đầy đủ, và được ký b i một ngư i có thẩm quyền
của nhà thầu tư vấn và b i cá nhân ngư i đó. Các chuyên gia sẽ được cho điểm theo ba
tiêu chí phụ sau đây, liên quan đến nhiệm vụ: (i) năng lực chung, (ii) sự thích hợp cho công
việc, và (iii) kinh nghiệm trong khu vực và ngôn ngữ.
 Một đề xuất sẽ bị coi là không phù hợp và bị loại nếu không tuân thủ các khía cạnh quan
trọng được mô tả trong RFP. Các Đề xuất kỹ thuật bao gồm các thông tin tài chính quan
trọng sẽ bị tuyên bố là không đáp ứng yêu cầu. Các thành viên của Tổ chuyên gia đánh giá
phải đánh giá các đề xuất theo những tiêu chí đánh giá quy định trong RFP, đánh giá một
cách độc lập với nhau, và không chịu ảnh hư ng từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Đề
xuất nào không đạt tổng điểm kỹ thuật tối thiểu quy định trong HSMT tư vấn sẽ bị loại.
 Khi kết thúc quy trình đánh giá, BQL A phải soạn thảo một báo cáo đánh giá kỹ thuật
theo mẫu báo cáo đánh giá chuẩn của NHTG hoặc một mẫu khác được NHTG chấp nhận.
Trong trư ng hợp các hợp đồng thuộc diện xét duyệt trước, báo cáo đánh giá kỹ thuật, bao
gồm các trang đánh giá chi tiết của từng thành viên Tổ chuyên gia đánh giá phải được nộp
cho NHTG xem xét và có ý kiến không phản đối.
B

c 10: Th m định k t quả đánh giá kỹ thuật

Việc thẩm định kết quả đánh giá kỹ thuật được thực hiện b i Tổ thẩm định do Ban QLDA
thành lập và các thành viên trong Tổ thẩm không phải là các thành viên trong Tổ chuyên
gia đấu thầu hoặc do một phòng, Ban chuyên môn thuộc cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện việc
thẩm định hồ sơ m i thầu, kết quả đấu thầu Tổ thẩm định sẽ thực hiện chức năng thẩm
định kết quả đánh giá kỹ thuật trước khi BQLDA gửi đi BĐPTW, và tiếp đó là NHTG xin
cấp Thư không phản đối.
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B c 11: Mở thầu công khai các
chi phí

xuất tài chính, đánh giá cu i cùng chất l

ng và

Việc đánh giá chi phí được thực hiện sau khi việc đánh giá kỹ thuật đã hoàn thành và có
Thư không phản đối của NHTG (nếu là hợp đồng xét duyệt trước).
Những điểm cần lưu ý trong giai đoạn Đánh giá chi phí:
 BQLDA sẽ thông báo cho tất cả các nhà thầu tư vấn đã nộp đề xuất điểm kỹ thuật cũng
như điểm số cho từng tiêu chí chính và tiêu chí phụ (nếu có) và thông báo cho các nhà thầu
tư vấn có đề xuất không đạt mức điểm tối thiểu biết rằng các Đề xuất tài chính của họ sẽ
được trả lại nguyên niêm phong sau khi hoàn thành quá trình tuyển chọn.
 BQL A cũng đồng th i phải thông báo cho các nhà thầu tư vấn đạt điểm tối thiểu về ngày
gi và địa điểm m Đề xuất tài chính. Ngày m Đề xuất tài chính phải được xác định để có
đủ th i gian cho các nhà tư vấn sắp xếp để tham dự. Đề xuất tài chính phải được m công
khai với sự có mặt của đại diện các nhà thầu muốn đến dự (đích thân có mặt hoặc trực
tuyến).
 Tên của nhà thầu, điểm kỹ thuật, bao gồm cả điểm cụ thể cho từng tiêu chí, và giá chào
thầu sẽ được đọc to (và đưa lên trực tuyến trong trư ng hợp việc nộp đề xuất đấu thầu bằng
phương thức điện tử được sử dụng) và ghi chép lại khi Đề xuất tài chính được m , và một
bản sao của các ghi chép này phải được gửi ngay cho NHTG. BQL A cũng sẽ chuẩn bị
biên bản m Đề xuất tài chính công khai và một bản sao của biên bản này phải được gửi
ngay cho NHTG và tất cả các nhà tư vấn đã nộp đề xuất.
 Giá chào được quy đổi thành một đồng tiền duy nhất do BQLDA chọn (đồng nội tệ hoặc
một đồng ngoại tệ dễ quy đổi) như đã nêu trong RFP (phải ghi rõ nguồn tham chiếu và
ngày công bố tỷ giá hối đoái được sử dụng, với điều kiện ngày công bố tỷ giá không được
sớm hơn 4 tuần trước khi hết hạn nộp đề xuất và không muộn hơn ngày hết hạn hiệu lực
của đề xuất lần đầu).
 BQLDA sẽ sửa các lỗi tính toán số học trong các Đề xuất tài chính. Trong trư ng hợp có
sự không nhất quán giữa giá trị các phần và giá trị tổng, hoặc giữa bằng chữ và bằng số thì
sẽ sử dụng giá trị các phần và giá trị bằng chữ.
 Các hoạt động và hạng mục nêu trong Đề xuất kỹ thuật nhưng không đưa giá tiền sẽ được
hiểu rằng giá đã được tính vào trong giá của các hoạt động hoặc hạng mục khác.
 Trong trư ng hợp một hoạt động hoặc hạng mục có số lượng trong Đề xuất tài chính khác
với Đề xuất kỹ thuật, (i) nếu sử dụng mẫu hợp đồng theo th i gian trong RFP, BQLDA sẽ
sửa lại số lượng trong Đề xuất tài chính để phù hợp với số lượng trong Đề xuất kỹ thuật, áp
dụng đơn giá nêu trong Đề xuất tài chính cho số lượng đúng để điều chỉnh tổng chi phí của
đề xuất, (ii) nếu sử dụng mẫu hợp đồng trọn gói trong RFP, không cần sửa lỗi của Đề xuất
tài chính trong trư ng hợp này.
 Để phục vụ cho việc đánh giá, giá chào không được tính các loại thuế gián thu trong nước
có thể xác định được đánh vào hợp đồng tư vấn. Thuế trong nước nếu đã được nhà thầu
tính toán trong Đề xuất tài chính thì sẽ được bỏ ra.
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 Đề xuất nào có tổng giá chào thấp nhất có thể được nhận 100 điểm tài chính, và các đề
xuất khác sẽ được nhận số điểm tài chính tỷ lệ nghịch với chào giá. Hoặc có thể sử dụng
phương pháp tính tỷ lệ trực tiếp hay các phương pháp khác để phân bổ điểm số cho các Đề
xuất tài chính (phương pháp cụ thể được nêu trong RFP).
Sau những đánh giá này, BQL A sẽ có thể quyết định được giá sau khi sửa lỗi cho từng
nhà thầu tư vấn. Nhà thầu nào đạt điểm tổng hợp cao nhất sẽ được m i đến đàm phán hợp
đồng.
Thông tin liên quan đến đánh giá các đề xuất và khuyến nghị liên quan đến trao thầu sẽ
không được thông báo cho các nhà thầu tư vấn đã nộp đề xuất hoặc cho những ngư i khác
không chính thức liên quan đến quá trình đánh giá, cho đến khi đăng thông tin trao hợp
đồng.
B

c 12: Ơm phán vƠ th

ng thảo h p đ ng

BQLDA sẽ m i tư vấn đạt điểm tổng hợp cao nhất đến đàm phán hợp đồng. Các đại diện
của nhà thầu tiến hành đàm phán phải có Giấy ủy quyền về việc cử đến đàm phán và thống
nhất hợp đồng. Điều kiện tất yếu để đàm phán của nhà thầu tư vấn là khẳng định việc bố trí
tất cả các nhân sự chuyên môn. Nếu không thể, BQLDA tiến hành đàm phán với nhà thầu
xếp thứ tự tiếp theo.
 Nội dung đàm phán kỹ thuật: (i) Thảo luận về ĐKTC; (ii) Phương pháp luận và biện pháp
kỹ thuật; (iii) Kế hoạch thực hiện công việc; (iv) Tổ chức và nhân sự; (v) Các điều kiện đặc
biệt của hợp đồng.
 Nội dung đàm phán tài chính: (i) làm rõ (nếu có) nghĩa vụ thuế của nhà thầu và nghĩa vụ
thuế này sẽ được thể hiện trong hợp đồng như thế nào; (ii) sẽ phản ánh những điều chỉnh
về kỹ thuật vào chi phí dịch vụ như thế nào.
BQLDA sẽ không xem xét những đề nghị thay thế chuyên gia trong khi đàm phán hợp
đồng trừ trư ng hợp cả hai bên thống nhất rằng chậm trễ trong quá trình tuyển chọn làm
cho việc thay thế này là không thể tránh khỏi hoặc do chuyên gia bị chết hoặc bị ốm.
Chuyên gia chủ chốt được đề xuất thay thế phải có năng lực tương đương hoặc tốt hơn
chuyên gia chủ chốt dự kiến ban đầu và phải được nhà thầu tư vấn trình trong th i hạn nêu
trong thư m i đàm phán.
Trong các hợp đồng trọn gói, việc thanh toán phải dựa trên việc bàn giao đầu ra (hoặc sản
phẩm), do đó giá chào phải bao gồm mọi chi phí (th i gian làm việc của chuyên gia, chi
phí quản lý chung, chi phí đi lại, khách sạn …). o vậy, không cần đàm phán về giá chào.
Với các hợp đồng theo th i gian, việc thanh toán dựa trên đầu vào (th i gian là việc của
chuyên gia và các chi phí thực thanh thực chi) và giá chào phải bao gồm mức lương của
chuyên gia và ước tính các khoản thực thanh thực chi. Không cần đàm phán mức lương
chuyên gia, ngoại trừ những trư ng hợp đặc biệt, ví dụ như mức lương đề xuất cho chuyên
gia cao hơn quá nhiều so với mức lương thông thư ng của các tư vấn cho các hợp đồng
tương tự.
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Sau khi đàm phán hợp đồng được hoàn thành, BQLDA sẽ nộp dự thảo hợp đồng sau đàm
phán cho BĐPTW, và tiếp đó là NHTG (trong trư ng hợp hợp đồng xét duyệt trước) xem
xét và không phản đối.
B

c 13: Ký và trao h p đ ng

BQLDA m i nhà thầu tư vấn trúng thầu đến ký và trao hợp đồng.
B

c 14: ăng thông báo trao h p đ ng

Sau khi có quyết định trao hợp đồng, các thủ tục sau cần được thực hiện:
BQLDA phải công bố thông tin trên UNDB Online, Báo Đấu thầu và một t báo địa
phương. Những thông tin nói trên phải được công bố trong vòng 2 tuần sau khi nhận được
ý kiến không phản đối của NHTG về kiến nghị trao hợp đồng thuộc diện xét duyệt trước,
và trong vòng hai tuần sau khi đàm phán thành công với công ty tư vấn được chọn, nếu là
các hợp đồng thuộc diện xét duyệt sau. Nội dung được công bố bao gồm các các thông tin
sau: (a) tên của tất cả các tư vấn trong danh sách ngắn, trong đó ghi rõ những công ty nào
đã nộp đề xuất; (b) tổng điểm kỹ thuật và điểm kỹ thuật của từng tư vấn cho từng tiêu chí
và tiêu chí phụ; (c) giá chào của từng tư vấn, ghi rõ giá được đọc công khai và giá đánh
giá; (d) điểm tổng hợp cuối cùng và xếp hạng của tư vấn; (e) tên của nhà thầu thắng thầu
và giá trị, th i hạn và tóm tắt phạm vi của hợp đồng.
Tóm tắt các bước trong quy trình QCBS được trình bày trong Phụ lục 7.2.
7.3.3.2 Tuy n chọn d a trên chất l

ng – QBS

QBS thích hợp với những loại hình công việc:
 Các công việc phức tạp có chuyên môn cao, khó xác định ĐKTC và yêu cầu đầu vào của
tư vấn một cách chính xác, và BQLDA muốn tư vấn thể hiện sự sáng tạo trong đề xuất;
 Các công việc có ảnh hư ng lớn đối với các hoạt động tiếp theo và do đó, việc tìm được
các chuyên gia tốt nhất là một mục tiêu quan trọng (ví dụ như nghiên cứu khả thi và thiết
kế kỹ thuật kết cấu cho các cơ s hạ tầng quan trọng);
 Các công việc có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau nên không thể so sánh các đề
xuất của các tư vấn (ví dụ như tư vấn quản lý, nghiên cứu ngành và nghiên cứu chính sách
trong đó giá trị của dịch vụ phụ thuộc vào chất lượng phân tích).
Khi thực hiện QBS, cần lưu ý một số vấn đề sau:
 RFP có thể yêu cầu tư vấn chỉ nộp Đề xuất kỹ thuật (không cần Đề xuất tài chính), hoặc
yêu cầu nộp đồng th i cả Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính nhưng phải để trong các túi
hồ sơ riêng (hệ thống hai túi hồ sơ). RFP phải đưa ra dự toán ngân sách, hoặc ước tính th i
gian làm việc của các chuyên gia chủ chốt, nhưng phải nêu rõ rằng đây chỉ là ước tính sơ
bộ và tư vấn có quyền đề xuất những dự toán riêng của mình.
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 Nếu chỉ m i tư vấn nộp Đề xuất kỹ thuật thì sau khi đánh giá các Đề xuất kỹ thuật theo
quy trình như QCBS, BQL A đề nghị tư vấn có Đề xuất kỹ thuật được xếp hạng cao nhất
nộp một Đề xuất tài chính chi tiết. Khi đó, BQL A và tư vấn phải đàm phán Đề xuất tài
chính và hợp đồng. Khi quá trình xét thầu kết thúc, chỉ duy nhất giá hợp đồng của công ty
thắng thầu được công bố.
 Nếu yêu cầu các tư vấn nộp Đề xuất tài chính từ ban đầu cùng với Đề xuất kỹ thuật thì
BQLDA phải có chính sách an toàn giống như trong thủ tục QCBS để đảm bảo rằng chỉ có
Đề xuất tài chính của đơn vị được chọn mới được m , còn các Đề xuất tài chính khác sẽ
không được m mà trả lại nguyên vẹn khi quá trình đàm phán đã kết thúc thành công.
 Tóm tắt các bước trong quy trình QBS được trình bày trong Phụ lục 7.2 của quyền này.
7.3.3.3 Tuy n chọn d a trên ngân sách c định – FBS
FBS chỉ thích hợp với các nhiệm vụ đơn giản, có thể xác định một cách chính xác, và có
yêu cầu tư vấn cung cấp các Đề xuất kỹ thuật và Tài chính tốt nhất trong các túi hồ sơ
riêng, và nằm trong giới hạn ngân sách.
Khi thực hiện FBS, cần lưu ý một số vấn đề sau:
 ĐKTC phải được soạn thảo thật tốt nhằm đảm bảo rằng ngân sách đủ cho tư vấn thực hiện
các công việc dự kiến.
 RFP phải nêu rõ liệu ngân sách có bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định tại Việt
Nam, và giá các đầu vào do BQLDA cung cấp.
 Việc đánh giá Đề xuất kỹ thuật và m Đề xuất tài chính sẽ được tiến hành như với phương
thức QCBS. Các đề xuất vượt quá ngân sách dự kiến sẽ bị loại. Trong số còn lại, tư vấn
nào có Đề xuất kỹ thuật được xếp hạng cao nhất sẽ được chọn và m i đến đàm phán hợp
đồng.
7.3.3.4 Tuy n chọn d a trên chi phí thấp nhất – LCS
LCS thích hợp để tuyển chọn tư vấn cho các công việc có tính chất quy chuẩn mà các
thông lệ và tiêu chuẩn đã được xây dựng từ trước như kiểm toán, thiết kế kỹ thuật cho các
công trình không phức tạp.
Với phương pháp này, điểm đạt “tối thiểu” cho “chất lượng” được xác định trước và được
nêu rõ trong RFP. Tất cả các đề xuất qua mức điểm tối thiểu sẽ được so sánh về giá và đề
xuất có mức giá thấp nhất sẽ được chọn.
7.3.3.5 Tuy n chọn d a trên chất l

ng t vấn – CQS

Phương pháp này có thể dùng cho các nhiệm vụ mà yêu cầu chuẩn bị và đánh giá các đề
xuất cạnh tranh là không cần thiết. Các gói thầu CQS thư ng là những gói có yêu cầu kỹ
thuật của nhiệm vụ rõ ràng, BQLDA biết rõ số lượng thích hợp các công ty tư vấn có kinh
nghiệm và năng lực chuyên môn cung cấp dịch vụ tư vấn. Khi đó, chỉ nhà thầu tư vấn nào
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có đủ năng lực và kinh nghiệm sẽ được m i nộp đề xuất. Đơn giá do nhà thầu tư vấn nêu
trong đề xuất có thể được thương thảo.
BQLDA sẽ chuẩn bị:
 ĐKTC;
 M i các nhà thầu tư vấn nộp Bày tỏ nguyện vọng (EOI) và thông tin về kinh nghiệm và
năng lực thực hiện công việc tư vấn có tính chất tương tự. BQLDA nên dành khoảng 2-4
tuần cho nhà thầu chuẩn bị Hồ sơ bày tỏ nguyện vọng, tuỳ theo tính chất và quy mô của
hợp đồng;
 Lập “ anh sách ngắn” nhà thầu có năng lực thực hiện hợp đồng;
 Từ danh sách ngắn, chọn ra một nhà thầu tư vấn có năng lực và kinh nghiệm phù hợp nhất.
Nhà thầu tư vấn này phải lập một Đề xuất kỹ thuật và Tài chính kết hợp (lập chung trong 1
hồ sơ) và gửi cho BQLDA.
 BQL A căn cứ vào Đề xuất của nhà thầu, ĐKTC để thương thảo hợp đồng với nhà thầu.
Nếu quá trình thương thảo này không thành công thì BQLDA có quyền m i nhà thầu có
năng lực và kinh nghiệm xếp thứ hai lập Đề xuất kỹ thuật và Tài chính và thương thảo hợp
đồng.
7.3.3.6 Tuy n chọn t vấn từ m t ngu n duy nhất – SSS
Tuyển chọn tư vấn từ một nguồn duy nhất (SSS) không đem lại lợi ích cạnh tranh về chất
lượng và chi phí, không đảm bảo minh bạch trong quá trình tuyển chọn, và có thể khuyến
khích những thông lệ không được chấp nhận. o đó, SSS chỉ được áp dụng trong những
trư ng hợp ngoại lệ. Căn cứ để tuyển chọn từ một nguồn duy nhất phải được xem xét kỹ
trong bối cảnh lợi ích tổng thể của Dự án và trách nhiệm của NHTG trong việc đảm bảo
tính kinh tế và hiệu quả, cũng như cung cấp các cơ hội công bằng cho mọi tư vấn có năng
lực.
SSS chỉ nên được áp dụng khi mang lại một lợi thế hiển nhiên vượt quá lợi ích có được từ
cạnh tranh. Với điều kiện đó, SSS có thể phù hợp trong những trư ng hợp sau:
 Công việc về bản chất là tiếp nối một công việc đã được công ty tư vấn thực hiện trước
đây;
 Trong những trư ng hợp ngoại lệ, ví dụ như khắc phục hậu quả thiên tai, các tình huống
khẩn cấp mà BQLDA tuyên bố và được NHTG thừa nhận;
 Với các công việc rất nhỏ (mức giá trị “rất nhỏ” quy định bằng US được xác định cho
từng trư ng hợp, dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng không được
vượt quá 100.000 USD, trừ các trư ng hợp ngoại lệ); hoặc
 Khi chỉ có một công ty duy nhất có năng lực hay kinh nghiệm đặc biệt có ích cho công
việc tư vấn;
 Trong tất cả các trư ng hợp nói trên, BQLDA không cần phải phát hành RFP và phải nộp
cho NHTG xem xét và có ý kiến không phản đối ĐKTC cho công việc, cùng với giải trình
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chi tiết về lý do sử dụng SSS thay vì một quy trình lựa chọn có tính cạnh tranh, và cơ s để
đề xuất đơn vị cụ thể thực hiện gói thầu đó.
7.3.3.7 Tuy n chọn t vấn cá nhân - ICS
Hình thức tuyển chọn tư vấn cá nhân (ICS) được áp dụng trong trư ng hợp:
 Những công việc không cần đến một nhóm chuyên gia;
 Những công việc không cần đến sự hỗ trợ thêm từ bên ngoài (trụ s chính của công ty) về
mặt chuyên môn;
 Những công việc mà kinh nghiệm và năng lực của cá nhân là yêu cầu quan trọng nhất.
Khi thực hiện ICS, cần lưu ý một số vấn đề sau:
 Khi tìm bày tỏ quan tâm, BQLDA có thể đăng quảng cáo rộng rãi Thư m i bày tỏ quan
tâm nêu rõ tiêu chí lựa chọn, và các tiêu chí này hoàn toàn chỉ dựa trên kinh nghiệm và
năng lực. Tuy nhiên, quảng cáo không cần thiết cho tất cả các trư ng hợp và không nên
quảng các cho các hợp đồng cá nhân có giá trị nhỏ (dưới 50.000 USD).
 Các tư vấn cá nhân được tuyển chọn dựa trên kinh nghiệm, năng lực và khả năng thực hiện
công việc (kể cả khi m i các công ty tư vấn đề xuất các tư vấn cá nhân). Tư vấn không cần
nộp đề xuất, chỉ cần được đánh giá xem có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu có liên quan do
BQL A đề ra trên cơ s tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Việc đánh giá được
thực hiện căn cứ vào (i) trình độ học vấn, (ii) các kinh nghiệm cụ thể có liên quan đến công
việc, (iii) và nếu thích hợp thì dựa trên cả kiến thức về điều kiện địa phương, như khả năng
sử dụng ngôn ngữ địa phương, hiểu biết về văn hóa, hệ thống quản lý hành chính, và cơ
cấu quản lý tổ chức của địa phương.
 BQLDA phải nhận được ít nhất 03 hồ sơ ứng viên hợp lệ và có năng lực tiến hành đánh
giá. BQLDA sẽ so sánh năng lực, kinh nghiệm của những ứng viên này để xác định và lựa
chọn ứng viên tốt nhất. BQLDA tiến hành bước đánh giá tuyển chọn Tư vấn, thực hiện
theo mẫu của NHTG (Phụ lục 7.3, Mẫu 7.6 – Báo cáo đá giá tuyển chọ Tư vấn cá
nhân).
 Các tư vấn cá nhân có thể được lựa chọn từ một nguồn duy nhất (SSS), nhưng phải có lý
do giải trình hợp lý trong những trư ng hợp ngoại lệ như: (i) công việc là sự tiếp nối của
công việc trước đây tư vẫn đã làm mà khi đó tư vấn đã được lựa chọn trên cơ s cạnh
tranh; (ii) các công việc có tổng th i gian thực hiện dự kiến dưới 6 tháng; (iii) các trư ng
hợp khẩn cấp; và (iv) khi cá nhân đó là tư vấn duy nhất đủ năng lực thực hiện công việc.
 Việc tuyển chọn tư vấn cá nhân thư ng không thuộc diện xét duyệt trước, tuy nhiên,
BQLDA sẽ phải xin ý kiến không phản đối của NHTG: (a) khi không thể so sánh ít nhất 3
ứng viên có năng lực trước khi tuyển dụng, trong trư ng hợp đó, phải giải thích nguyên
nhân tại sao; (b) trước khi BQLDA m i các công ty chào dịch vụ của các tư vấn cá nhân;
(c) trong trư ng hợp đàm phán với cá nhân được chọn thất bại và trước khi đàm phán với
ứng viên xếp thứ hai hoặc với công ty giới thiệu ứng viên đó; và (d) trong trư ng hợp
tuyển chọn tư vấn từ một nguồn duy nhất.
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7.3.4 Gi i thi u hình thức đấu thầu qua m ng
[Lưu ý: hình thức đấu thầu quan mạng này chỉ áp dụng khi có sự đồng ý của NHTG]
7.3.4.1 Căn cứ pháp lý
 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa
chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (có hiệu lực đến ngày 14/8/2014);


Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ ngày 15/8/2014);

 Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.
7.3.4.2 Trình t th c hi n
B

c 1: Chủ đầu tư, Bên m i thầu/Nhà thầu khai báo thông tin trên Hệ thống;

B c 2: Chủ đầu tư, Bên m i thầu/Nhà thầu gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đư ng
công văn đến Cơ quan vận hành Hệ thống.
B c 3: Cơ quan vận hành Hệ thống kiểm tra tính chính xác của bản đăng ký điện tử trên
Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do Chủ đầu tư, Bên m i thầu/Nhà thầu gửi đến.
Trư ng hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan vận hành Hệ thống chấp nhận Chủ đầu tư, Bên m i
thầu/Nhà thầu được tham gia Hệ thống và xác nhận trên Hệ thống; trư ng hợp hồ sơ không
chính xác hoặc chưa đầy đủ, Cơ quan vận hành Hệ thống thông báo lý do trên Hệ thống để
Chủ đầu tư, Bên m i thầu/Nhà thầu biết bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký trên cho phù
hợp.
B c 4: Chủ đầu tư, Bên m i thầu/Nhà thầu tự kiểm tra tình trạng đăng ký trên Hệ thống.
Nếu đã được chấp nhận, Chủ đầu tư, Bên m i thầu/Nhà thầu bổ sung thông tin để có thể
nhận chứng thư số và sử dụng Hệ thống.
7.3.4.3 Các n i dung và thủ t c khác
 Các thức thực hiện:


Tại trụ s cơ quan hành chính nhà nước;



Qua Internet (trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu tại địa chỉ
http://muasamcong.mpi.gov.vn);



Qua hệ thống bưu chính.

 Yêu cầu về hồ sơ:


Đơn đăng ký cấp chứng thư số;



Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
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Chứng minh nhân dân ngư i đại diện pháp luật;



Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Th i hạn giải quyết: trong vòng 03 ngày kể từ khi Cơ quan vận hành Hệ thống nhận được
hồ sơ đăng ký.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Cơ quan hoặc ngư i có thẩm quyền quyết định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;



Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chủ đầu tư, Bên m i thầu, Nhà thầu.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, Bên m i thầu, Nhà thầu nhận được
chứng thư số để sử dụng và thao tác các nghiệp vụ về đấu thầu trên Hệ thống
http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 Phí, lệ phí: Không có
 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 Mẫu đơn, t khai: theo mẫu do hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn tạo ra trong quá
trình khai báo thông tin.
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7.4 PHỂN LO I VÀ L
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N i dung:
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7.4.2 Một số lưu ý trong thực hiện hợp đồng ...................................................................... 50
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7.4.1 Các lo i h p đ ng
7.4.1.1 H p đ ng trọn gói
 Loại hợp đồng này chủ yếu được sử dụng cho các công việc mà phạm vi và th i hạn thực
hiện dịch vụ cũng như các đầu ra cần thiết của tư vấn đã được xác định rõ.
 Loại hợp đồng này được sử dụng rộng rãi cho các nghiên cứu quy hoạch, nghiên cứu khả
thi đơn giản, nghiên cứu môi trư ng, thiết kế chi tiết các kết cấu chuẩn hoặc thông dụng,
xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu... Việc thanh toán gắn liền với đầu ra (sản phẩm) như báo
cáo, bản vẽ, biểu khối lượng và các chương trình phần mềm. Hợp đồng bao gồm giá cố
định cho các hoạt động do nhà thầu thực hiện và không điều chỉnh giá.
 Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng dễ quản lý do được thực hiện trên nguyên tắc giá cố
định cho phạm vi công việc cố định, và việc thanh toán dựa trên các đầu ra và mốc th i
gian đã được xác định rõ.
7.4.1.2 H p đ ng theo thời gian
 Loại hợp đồng này thích hợp cho những trư ng hợp khó xác định được phạm vi và th i
hạn thực hiện dịch vụ, do công việc liên quan đến hoạt động của nhiều bên khác với th i
hạn hoàn thành khác nhau, hoặc do khó đánh giá đầu vào cần thiết của tư vấn để hoàn
thành các mục tiêu của công việc.
 Loại hợp đồng này được sử dụng rộng rãi cho các nghiên cứu phức tạp, hoạt động giám sát
thi công, các dịch vụ tư vấn và phần lớn các công việc đào tạo. Việc thanh toán dựa trên
mức lương chuyên gia đã thống nhất theo gi , ngày, tuần hoặc tháng (tên chuyên gia
thư ng được ghi trong hợp đồng) và các khoản thực thanh thực chi theo chi phí thực tế
và/hoặc đơn giá đã thống nhất.
 Mức lương cho chuyên gia bao gồm: tiền công, các chi phí xã hội, phí quản lý, lợi nhuận,
và cả các khoản phụ cấp đặc biệt (nếu thích hợp). Hợp đồng ghi tổng mức thanh toán tối đa
cho tư vấn. Mức trần này phải bao gồm một khoản dự phòng cho các dịch vụ và th i hạn
phát sinh ngoài dự kiến, và một khoản tạm tính cho điều chỉnh giá do lạm phát theo quy
định.
 Các hợp đồng theo th i gian phải được BQLDA theo dõi và quản lý sát sao nhằm đảm bảo
rằng công việc đang được thực hiện đúng hướng và các khoản mà tư vấn yêu cầu thanh
toán được chi trả một cách thích hợp.
7.4.1.3 H p đ ng theo tỷ l phần trăm
 Các hợp đồng này được sử dụng phổ biến cho các bên cung cấp dịch vụ mua sắm đấu thầu
và dịch vụ giám định.
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 Trong các hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm, mức phí trả cho tư vấn có liên quan trực tiếp với
chi phí thi công thực tế hoặc ước tính của dự án, hoặc chi phí của hàng hóa được ĐTMS
hay giám định. Các hợp đồng này được đàm phán trên cơ s mức phí của thị trư ng cho
các dịch vụ đó và/hoặc chi phí tháng công ước tính cho dịch vụ, hoặc được đấu thầu cạnh
tranh.
 Cần lưu ý rằng trong trư ng hợp các dịch vụ kiến trúc hoặc kỹ thuật xây dựng không nên
sử dụng loại hợp đồng này vì hoàn toàn không tạo ra động lực để tư vấn thiết kế một cách
kinh tế. Do vậy việc sử dụng hợp đồng theo tỉ lệ phần trăm cho các hợp đồng thiết kế chỉ
được khuyến khích khi dựa trên một chi phí đích cố định và bao gồm các dịch vụ đã được
xác định chính xác (ví dụ như không có hoạt động giám sát công trình).
7.4.1.4 H p đ ng cung cấp dịch v ch a xác định (IDC)
Hợp đồng I C thư ng được sử dụng trong các trư ng hợp:
 Khi bên vay cần tiếp cận nhanh và liên tục với các dịch vụ tư vấn chuyên môn có tính “sự
vụ” cho một hoạt động cụ thể, do đó không thể xác định trước phạm vi và th i gian.
 Thuê các “cố vấn”, chuyên gia làm trọng tài, thành viên của các ban chuyên gia, hoặc
chuyên gia để tham gia thiết kế hoặc thực hiện Dự án, (thư ng là trong th i hạn từ một
năm tr lên.
 Các dịch vụ thư ng do các công ty có năng lực chào thông qua một danh sách đề xuất các
chuyên gia có cam kết sẵn sàng thực hiện công việc trong thư trả l i REOI. REOI quy định
các tiêu chí lựa chọn trong đó tập trung vào các năng lực và kiến thức chuyên môn liên
quan của chuyên gia. Sau đó, BQL A phải lập một danh sách dài gồm các chuyên gia có
năng lực. BQLDA và các công ty thống nhất về mức phí đã đề xuất sẽ trả cho chuyên gia
và các điều kiện chuẩn của hợp đồng, việc thanh toán dựa trên th i gian làm việc thực sự.
Các chuyên gia phải được chọn từ danh sách dài khi có “yêu cầu” với ĐKTC cụ thể cho
công việc, dựa trên đánh giá/so sánh định tính giữa các CV của các chuyên gia được đề
xuất hoặc mức phí; sau đó hợp đồng sẽ được ký cho từng công việc.

7.4.2 M t s l u ý trong th c hi n h p đ ng
i u ki n đ đi u chỉnh giá trong h p đ ng
 Khi một điều khoản điều chỉnh giá phải được đưa vào hợp đồng (nếu th i hạn hợp đồng dự
kiến vượt quá 18 tháng) thì được ph p điều chỉnh mức tiền công trong hợp đồng theo th i
gian do lạm phát nước ngoài và/hoặc trong nước;
 Các hợp đồng theo th i gian có th i hạn ngắn hơn có thể bao gồm điều khoản điều chỉnh
giá nếu dự kiến mức lạm phát trong nước hoặc nước ngoài sẽ tăng và khó dự đoán;
 Các hợp đồng trọn gói thư ng không điều chỉnh giá một cách tự động, nếu th i hạn hợp
đồng dự kiến không vượt quá 18 tháng, trừ trư ng hợp các hợp đồng có giá trị nhỏ nhưng
thực hiện trong nhiều năm (ví dụ như hợp đồng kiểm toán). Giá của hợp đồng trọn gói có
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thể được sửa đổi trong trư ng hợp ngoại lệ, khi phạm vi dịch vụ vượt quá dự kiến của
ĐKTC và hợp đồng ban đầu.
Các l u ý v đi u khoản thanh toán
Nội dung các lưu ý về điều khoản thanh toán quy định: Ngoại trừ những trư ng hợp các
hợp đồng có giá trị nhỏ không cần có bảo lãnh tạm ứng đồng th i tại nội dung này cũng
quy định thủ tục và quy trình tạm ứng thực hiện theo TT 86/2011/TT-BTC ngày
17/6/2011. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ
tháng 02/2014 quy định tất cả các loại hợp đồng đều phải có bảo lãnh tạm ứng. Đa số các
gói thầu của dự án đều là gói thầu có giá trị nhỏ; trong khi đó đa số các hợp đồng của dự án
là hợp đồng có giá trị nhỏ.
Ki n nghị: Áp dụng quy định bảo lãnh tạm ứng có điều kiện cho tất cả các loại hợp đồng
ngoại trừ hợp đồng ký kết sau khi tổ chức đầu thầu có sự tham gia của cộng đồng
 Nội dung điều khoản thanh toán gồm: (i) các khoản phải trả, (ii) lịch thanh toán, (iii) thủ
tục thanh toán, phải được thống nhất trong khi đàm phán hợp đồng. Việc thanh toán có thể
được tiến hành định kỳ (nếu là hợp đồng theo th i gian) hoặc khi các đầu ra/sản phẩm
được chấp nhận (nếu là hợp đồng trọn gói).
 Để được tạm ứng (ví dụ như tạm ứng chi phí huy động), nhà thầu phải có bảo lãnh tạm ứng
hợp đồng. Quy định bảo lãnh tạm ứng có điều kiện cho tất cả các loại hợp đồng xây lắp
ngoại trừ hợp đồng ký kết khi áp dụng hình thức đầu thầu có sự tham gia của cộng đồng.
 Thủ tục và quy trình tạm ứng thực hiện theo Thông tư 86 /2011/TT-BTC ngày 17/6/2011
quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc
nguồn ngân sách nhà nước. Mức tạm ứng đối với hợp đồng thi công xây dựng có giá trị
dưới 10 tỷ đồng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng; hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến
50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng; hợp đồng có giá trị trên 50
tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.
 Việc thanh toán phải được thực hiện nhanh chóng theo các điều khoản của hợp đồng để
đảm bảo:
 Tư vấn có thể được NHTG thanh toán trực tiếp khi có yêu cầu của BQLDA hoặc trong các
trư ng hợp ngoại lệ thông qua thư tín dụng (L/C);
 Chỉ được giữ lại các khoản tiền chưa thống nhất, phần còn lại trong hóa đơn phải được
thanh toán theo hợp đồng.
 Hợp đồng phải quy định mức chi trả các chi phí tài chính nếu thanh toán bị chậm trễ ngoài
th i hạn quy định của hợp đồng do lỗi của BQLDA.
Các tr ờng h p cần Bảo lãnh d thầu, Bảo lãnh th c hi n và B i th ờng thi t h i
 Bảo lãnh dự thầu và Bảo lãnh thực hiện thư ng áp dụng với mua sắm hàng hóa và công
trình xây lắp, không nhất thiết phải áp dụng với các dịch vụ tư vấn, nhưng nếu áp dụng thì
chỉ được yêu cầu bảo lãnh với giá trị hợp lý. Việc thực hiện các quy định bảo lãnh này
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thư ng theo x t đoán chủ quan, dễ bị lạm dụng, thư ng làm tăng chi phí cho dịch vụ tư vấn
và không đem lại cho những lợi ích rõ rệt mà cuối cùng sẽ chuyển lại cho BQLDA.
 Ngoài ra, do việc cung cấp kịp th i các dịch vụ có tính tri thức và tư vấn, trong nhiều
trư ng hợp, phụ thuộc vào các hành động của bên thuê nên khó có thể quy hoàn toàn trách
nhiệm cho tư vấn; vì vậy, thư ng không khuyến nghị áp dụng quy định bồi thư ng thiệt
hại khi có chậm trễ trong dịch vụ tư vấn.
Quy định v vai trò của BQLDA khi th c hi n các gói thầu trong h p đ ng
BQLDA phải phân công các cán bộ thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn tham gia vào công
việc. Hợp đồng giữa BQL A và tư vấn phải nêu rõ các chi tiết liên quan đến nhân sự,
thư ng gọi là các cán bộ đối tác, cũng như các điều kiện/phương tiện hỗ trợ mà BQLDA sẽ
cung cấp như nhà , văn phòng làm việc, hỗ trợ công việc thư ký, các vật dụng thiết thực,
tài liệu và xe cộ. Hợp đồng phải ghi rõ những biện pháp mà tư vấn có thể tiến hành khi một
trong số những khoản mực trên không được cung cấp hoặc bị rút lại trong th i gian thực
hiện công việc, và cách đền bù cho tư vấn trong trư ng hợp đó.
Gi i h n trách nhi m chuyên môn của t vấn
Tư vấn phải thực hiện công việc với sự tận tâm thích đáng và theo các chuẩn mực chuyên
môn chung. Vì trách nhiệm của tư vấn đối với BQLDA sẽ được điều chỉnh theo luật hiện
hành nên hợp đồng không cần giải quyết vấn đề này, trừ khi các bên muốn đặt ra một giới
hạn trách nhiệm. Trong trư ng hợp đó, các bên phải đảm bảo rằng:
 Nếu tư vấn thực hiện công việc một cách cẩu thả hoặc cố tình làm sai thì sẽ không còn giới
hạn trách nhiệm đó;
 Trong mọi trư ng hợp, trách nhiệm của tư vấn đối với BQL A không được giới hạn
mức thấp hơn hệ số nhân của tổng giá trị hợp đồng được nêu trong RFP và trong phần điều
kiện riêng của hợp đồng (mức giới hạn sẽ tùy thuộc vào từng trư ng hợp cụ thể); và
 Bất kỳ sự giới hạn nào như vậy đều chỉ liên quan đến trách nhiệm của tư vấn đối với
BQLDA, chứ không liên quan đến trách nhiệm của tư vấn đối với các bên thứ ba.
Tr ờng h p t vấn thay th chuyên gia
Trong khi thực hiện một công việc, nếu việc thay thế chuyên gia là cần thiết (ví dụ vì lý do
sức khỏe hay tư vấn đó không còn phù hợp hay hợp lệ) thì tư vấn phải đề xuất cho
BQLDA phê chuẩn các chuyên gia mới có năng lực ít nhất cũng phải tương đương với
chuyên gia cần thay thế.
Luật áp dụng đối với hợp đồng tư vấn và giải quyết tranh chấp:
Hợp đồng phải có các điều khoản liên quan đến luật được áp dụng và tòa án giải quyết
tranh chấp. Các hợp đồng tư vấn phải luôn có một điều khoản về giải quyết tranh chấp.
Trọng tài thương mại quốc tế m một địa điểm trung lập có những ưu điểm thực tiễn so với
nhiều phương pháp giải quyết tranh chấp khác. o đó, NHTG yêu cầu BQLDA sử dụng
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hình thức trọng tài này cho các hợp đồng dịch vụ tư vấn nước ngoài, trừ khi NHTG đã
thống nhất rõ ràng rằng yêu cầu này được miễn vì những lí do hợp lý như quốc gia tiến
hành dự án có những thủ tục trọng tài và quy định trong nước tương đương. NHTG không
phải là trọng tài và cũng không được phép chỉ định trọng tài.
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Ph l c 7.1 C cấu các gói thầu t i các cấp trong D án GNTN
Căn cứ vào Hiệp định Tài chính, cơ cấu các gói thầu thực hiện tại các cấp trong khuôn khổ
Dự án có thể được tóm tắt theo sơ đồ dưới đây (có thể chỉnh sửa bổ sung trong quá trình
thực hiện Dự án):

L u ý: (*) Các công trình thuộc nhóm này được thực hiện theo phương thức Đấu thầu có
sự tham gia của cộng đồng (Chi tiết tham khảo Quyển 9 – Đấu thầu có sự tham gia của
cộ g đồng).

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 55

Quyển 7 – Đấu thầu

Ph l c 7.2 Tóm tắt các quy trình tuy n chọn nhà thầu t vấn
Tóm tắt quy trình tuy n chọn d a trên chất l

STT

Các b

c th c hi n

ng và chi phí – QCBS

Các bên th c hi n

Thời gian d ki n th c hi n

1

Hoàn chỉnh ĐKTC

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan

10-21 ngày làm việc

2

Hoàn chỉnh giá dự toán và
ngân sách

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan

1-5 ngày

3

Thẩm định ĐKTC và dự toán

Tổ thẩm định

2-7 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

7-15 ngày

4

Quảng cáo và m i bày tỏ
quan tâm

Tổ Đấu thầu

15-20 ngày

5

Đánh giá các Thư bày tỏ quan
tâm và lập danh sách ngắn

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan trong BQLDA

5-10 ngày làm việc

6

Soạn Hồ sơ yêu cầu đề xuất
(RFP) gồm các tiêu chí đánh
giá và điểm đánh giá tối thiểu

Tổ Đấu thầu

5-10 ngày

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

7

Gửi RFP cho các nhà thầu

Tổ Đấu thầu

1-2 ngày làm việc

8

Chuẩn bị và nộp các Đề xuất
kỹ thuật và Đề xuất tài chính

Các nhà thầu tư vấn

30 ngày

9

Đánh giá và x t các Đề xuất
kỹ thuật

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan trong BQLDA

15-20 ngày làm việc

10

Thẩm định kết quả đánh giá
kỹ thuật

Tổ thẩm định

2-7 ngày

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

11

M thầu công khai các Đề
xuất tài chính, đánh giá cuối
cùng chất lượng và chi phí

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan trong BQLDA

5-10 ngày làm việc

12

Đàm phán và thương thảo hợp
đồng

BQLDA, nhà thầu được chọn

1-5 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

7-15 ngày

13

Trao hợp đồng

BQLDA, nhà thầu được chọn

1-10 ngày

14

Đăng thông báo trao hợp đồng

Tổ Đấu thầu

7 ngày
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Tóm tắt quy trình tuy n chọn t vấn d a trên chất l

STT

Các b

c th c hi n

ng – QBS

Các bên th c hi n

Thời gian d ki n th c hi n

1

Hoàn chỉnh ĐKTC

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

10-21 ngày làm việc

2

Hoàn chỉnh giá dự toán và ngân sách

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

1-5 ngày

3

Thẩm định ĐKTC và dự toán

Tổ thẩm định

2-7 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

4

Quảng cáo và m i bày tỏ quan tâm

Tổ Đấu thầu

15-20 ngày

5

Đánh giá các Thư bày tỏ quan tâm và
lập danh sách ngắn

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan trong
BQLDA

5-10 ngày

6

Soạn RFP (bao gồm hoặc chỉ có Đề
xuất kỹ thuật, hoặc là Đề xuất kỹ
thuật kết hợp Đề xuất tài chính , xác
định các tiêu chí đánh giá điểm chất
lượng tối thiểu cho Đề xuất kỹ thuật)

Tổ Đấu thầu

5-10 ngày

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

7

Gửi RFP cho các nhà thầu

Tổ Đấu thầu

1-2 ngày làm việc

8

Chuẩn bị và nộp các Đề xuất kỹ thuật
(phù hợp với RFP có thể chỉ có Đề
xuất kỹ thuật hoặc Đề xuất kỹ thuật
kết hợp Đề xuất tài chính )

Các nhà thầu tư vấn

30 ngày

9

Đánh giá và x t các Đề xuất kỹ thuật

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan trong
BQLDA

15-20 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

M Đề xuất tài chính của nhà thầu có
điểm kỹ thuật cao nhất; đàm phán Đề
xuất tài chính và hợp đồng

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan trong
BQLDA

15-21 ngày làm việc

Chú ý: Nếu Đề xuất kỹ thuật và Đề
xuất tài chính nộp đồng h i, xử lý các
bước 10,11,12,13; Nếu chỉ có Đề
xuất kỹ thuật xử lý tiếp các bước
14,15,16,17,18

10
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11

Thẩm định KQ T

Tổ thẩm định

2-5 ngày

12

Đề xuất hợp đồng

Tổ Đấu thầu

2 ngày

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

13

Ký và trao hợp đồng

BQL A, tư vấn được
chọn

3 ngày

18

Bắt đầu triển khai công việc

BQL A, tư vấn được
chọn
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Tóm tắt quy trình tuy n chọn t vấn d a trên chi phí thấp nhất – LCS

STT

Các b

c th c hi n

Các bên th c hi n

Thời gian d ki n th c hi n

1

Hoàn chỉnh ĐKTC

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan

10 -21 ngày làm việc

2

Thẩm định ĐKTC

Tổ thẩm định

1-2 ngày làm việc

3

Lập danh sách ngắn

Tổ Đấu thầu

5-10 ngày làm việc

4

Xác định các tiêu chí đánh giá và
đánh giá điểm chất lượng tối
thiểu

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan trong BQLDA

1-5 ngày làm việc

5

Soạn hồ sơ yêu cầu đề xuất

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan trong BQLDA

5-10 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

6

Gửi RFP cho các nhà thầu

Tổ Đấu thầu

1-2 ngày làm việc

7

Chuẩn bị và trình nộp các Đề
xuất tài chính và Đề xuất kỹ thuật

Các nhà thầu tư vấn

30 ngày

8

Đánh giá và x t các Đề xuất kỹ
thuật

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan trong BQLDA

15-20 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

9

M thầu và đánh giá các Đề xuất
tài chính;

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan trong BQLDA

15-20 ngày làm việc

10

Thẩm định KQ T

Tổ thẩm định

2-5 ngày

11

Đàm phán hợp đồng với Tư vấn
có Đề xuất đạt số điểm đánh giá
cao nhất

Tổ Đấu thầu, tư vấn được
chọn

1-30 ngày

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

Tổ Đấu thầu, tư vấn được
chọn

1-10 ngày

12
13

Trao hợp đồng
Bắt đầu triển khai công việc
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Tóm tắt quy trình tuy n chọn d a trên chất l

STT

Các b

c th c hi n

ng t vấn – CQS

Các bên th c hi n

Thời gian d ki n th c hi n

1

Hoàn chỉnh ĐKTC

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

10-21 ngày làm việc

2

Thẩm định ĐKTC

Tổ thẩm định

1-2 ngày làm việc

3

Hoàn thành giá dự toán và ngân sách

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

1-5 ngày làm việc

4

Nhận hồ sơ bày tỏ quan tâm

Tổ Đấu thầu

15-20 ngày làm việc

5

Đánh giá EOI: chuẩn bị danh sách
ngắn và báo cáo

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

5-10 ngày làm việc

6

Soạn hồ sơ yêu cầu đề xuất

Tổ Đấu thầu

5-10 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

7

Gửi hồ sơ yêu cầu đề xuất cho
hãng/công ty đã chọn

Tổ Đấu thầu

1-2 ngày làm việc

8

Chuẩn bị và nộp các đề xuất kinh tế
kỹ thuật (1 túi hồ sơ)

Tư vấn có liên quan

10-15 ngày làm việc

9

Đánh giá và x t các hồ sơ đề xuất

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

15-20 ngày làm việc

10

Thẩm định KQ T

Tổ thẩm định

2-5 ngày

11

Đàm phán dự thảo hợp đồng

Tổ Đấu thầu, tư vấn
được chọn

1-5 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

7-15 ngày

12

Trao hợp đồng và ký kết

Tổ Đấu thầu, tư vấn
được chọn

1-10 ngày

13

Bắt đầu triển khai công việc

BQL A, tư vấn được
chọn
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Tóm tắt quy trình tuy n chọn t vấn từ m t ngu n duy nhất – SSS

STT

Các b

c th c hi n

Các bên th c hi n

Thời gian d ki n th c
hi n

Trình phê duyệt phương thức SSS

Tổ Đấu thầu

5-10 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

7-15 ngày

2

Hoàn chỉnh ĐKTC/ ĐKTC

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan

10-15 ngày làm việc

3

Thẩm định ĐKTC/ ĐKTC

Tổ thẩm định

1-2 ngày làm việc

4

Hoàn chỉnh giá dự toán và ngân
sách

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan

1-5 ngày làm việc

5

Soạn và gửi Hồ sơ yêu cầu đề xuất

Tổ Đấu thầu

10-15 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

6

Chuẩn bị và nộp các Đề xuất kỹ
thuật

Tư vấn có liên quan

10-15 ngày làm việc

7

Nộp Đề xuất tài chính & tiến hành
Đàm phán

Tổ Đấu thầu, tư vấn có liên
quan

5-15 ngày làm việc

8

Thẩm định KQ T

Tổ thẩm định

2-5 ngày

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

9

Trao hợp đồng

Bộ phận MSĐT, tư vấn được
chọn

1-5 ngày

10

Bắt đầu triển khai công việc

BQL A, tư vấn được chọn

1
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Tóm tắt quy trình tuy n chọn t vấn cá nhân – ICS

STT

Các b

c th c hi n

Các bên th c hi n

Thời gian d ki n th c hi n

1

Hoàn chỉnh ĐKTC

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

5-21 ngày làm việc

2

Hoàn chỉnh giá dự toán và ngân
sách

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

1-5 ngày làm việc

3

Thẩm định ĐKTC

Tổ thẩm định

1-2 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

4

Nhận các hồ sơ bày tỏ quan tâm (
không bắt buộc quảng cáo)

Tổ Đấu thầu

10-30 ngày làm việc

5

Xây dựng báo cáo đánh giá về
điểm mạnh và điểm yếu của các
hồ sơ bày tỏ quan tâm-đề nghị
trao hợp đồng

Tổ Đấu thầu, tư vấn có
liên quan

1-5 ngày làm việc

6

Đàm phán dự thảo hợp đồng

Tổ Đấu thầu, tư vấn
được chọn

1-10 ngày làm việc

Thư không phản đối

BĐPTW
NHTG

15 ngày

7

Trao hợp đồng và ký kết

Bộ phận MSĐT, tư vấn
được chọn

1-5 ngày làm việc

8

Bắt đầu triển khai công việc

BQL A, tư vấn có liên
quan
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Ph l c 7.3 Các tài li u đấu thầu m u theo quy định của NHTG
Mẫu 7.1: Điều khoản tham chiếu – ĐKTC
Mẫu 7.2: Thư m i bày tỏ nguyện vọng – REOI
Mẫu 7.3: Hồ sơ m i thầu tuyển chọn và thuê tư vấn – SRFP-CQS
Mẫu 7.4: Hồ sơ m i đấu thầu mua sắm hàng hoá cạnh tranh trong nước – NCB for goods
Mẫu 7.5: Hồ sơ m i đấu thầu công trình cạnh tranh trong nước – NCB for works
Mẫu 7.6: Báo cáo đánh giá lựa chọn tư vấn cá nhân
Mẫu 7.7: Báo cáo đánh giá thầu
Mẫu 7.8: Hồ sơ chào giá cạnh tranh cho công trình – SRFQ
Mẫu 7.9: Hồ sơ chào giá cho mua sắm hàng hoá
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Ph l c 7.4 Các văn bản pháp lý của Vi t Nam lƠ c sở xây d ng Quy n 7
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (hết hiệu lực từ ngày
01/7/2014);
 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014); Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số
38/2009/QH 12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung 21 điều của
Luật Đấu thầu;
 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu
thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng. (Thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP
ngày 05/5/2008 của Chính phủ) (có hiệu lực đến ngày 14/8/2014);
 Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật
Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng (có hiệu lực đến ngày 14/8/2014);
 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ ngày 15/8/2014);
 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/12/2013 sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/05/2010 về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng.
 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/05/2010 về hợp đồng trong hoạt
động xây dựng.
 Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện đấu
thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thư ng xuyên của cơ quan Nhà nước bằng
Vốn nhà nước (hết hiệu lực từ ngày 24/07/2012);
 Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản
nhằm duy trì hoạt động thư ng xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội –
nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Thông tư 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của
Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng
hóa, xây lắp;
 Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
đấu thầu;
 Thông tư 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết về thẩm định
hồ sơ m i thầu, hồ sơ yêu cầu;
 Thông tư 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Báo cáo
đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;
 Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/05/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết về chào
hàng cạnh tranh;
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 Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết về việc
lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu;
 Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ
m i sơ tuyển xây lắp;
 Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ
m i thầu dịch vụ tư vấn;
 Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ
m i thầu mua sắm hàng hóa;
 Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Báo
cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp;
 Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ
m i thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ;
 Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ
yêu cầu Hợp đồng trực tiếp xây lắp;
 Thông tư số 01/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ KHĐT và Bộ Tài chính
quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về Đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu;
 Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ KHĐT quy định chi tiết về thẩm
định Hồ sơ m i thầu, Hồ sơ yêu cầu;
 Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/06/2008 của Bộ KHĐT ban hành quy định về
chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu (hết hiệu lực từ 15/07/2010);
 Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/06/2008 ban hành Mẫu hồ sơ m i thầu xây
lắp(hết hiệu lực từ 01/3/2010);
 Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/04/2007 về các trư ng hợp đặc biệt được Hợp
đồng trực tiếp quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng (hết hiệu lực từ
ngày 01/12/2009);
 Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11 tháng 08 năm 2008 ban hành mẫu HSMT
dịch vụ tư vấn (hết hiệu lực từ 01/05/2010);
 Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 07/04/2008 ban hành mẫu Báo cáo thẩm định kết
quả đấu thầu (hết hiệu lực từ 11/9/2008);
 Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/06 /2011 của Bộ Nội vụ quy định về th i hạn bảo
quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;
 Các văn bản điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Quyển 7 – Đấu thầu

Chịu trách nhi m n i dung:

BAN I U PH I D

ÁN TR NG

NG

Tầng 16, Tòa nhà ICON4, s 243A ê La ThƠnh, HƠ N i
T: 04 6272 1199; Fax: 04 6267 1199

T vấn biên so n:

Công ty Nghiên cứu và T vấn ông D

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

ng (IRC)
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