
BO KE HOCH VA DAu TU CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S6: 0  /2020/TT-BKHDT Ha Nói, ngày 30 tháng C näm 2020 

THÔNG TU' 

Sfra âôî, ho sung mt so diu cüa Thông tir s 04/2017/TT-BKHDT 

ngày 15 tháng 11 11am 2017 cüa B Ké hoch và Dâu tir quy djnh chi tit v 
lira ch9n nhã thu qua H thng mng du thu Quc gia 

Can ciLut äAu thcu ngày 26 tháng 11 nám 2013; 

Can ci Lu2t Giao djch din t ngày 29 tháng 11 nám 2005; 

Can ct' Nghj dfnh 5 63/2014/ND-CF ngày 26 tháng 6 nám 2014 cüa 
ChInh phz quy djnh chi tiê't thi hành mQ't so' diê'u cia Luçt Dâu thâu ye lca chQn 
nhà thá'u; 

Can cii' Nghj djnh sO' 86/2017/ND-CF ngày 25 tháng 7 nám 2017 cza 
ChInh phi quy djnh v cht'c náng, nhiçm vy, quyê'n hqn và cci cáu to ch&c cia 
Bç5 Ké' hogch và Ddu ttr, 

Can ci Thông tu sO' 04/201 7/TT-BKJ-IDT ngày 15 tháng 11 nám 2017 cla 
Bç5 KI hogch và Dd'u tu quy djnh chi tilt v lira chQn nhà tháu qua H thông 
mgng dá'u thcu QuO'c gia; 

Theo d nghj cia Cyc tru&ng Cyc Quán lj. dá'u thcu; 

Bç5 trithng Bô KI hocich và Ddu tu ban hành Thông tu' tha ddi, bo' sung 
m't sO' diê'u cia Thông tu' so' 04/2017/TT-BKT-IDT ngày 15 tháng 11 nám 2017 
cña B5 Ke' hogch và Dá'u tu' quy djnh chi tiê't ye' 4ta chQn nhà thdu qua H thO'ng 
mgng dá'u thdu QuO'c gia. 

Diu 1. Sfra di, bi sung mt s ni dung cüa Thông tir so 
04/2017/TT-BKIIDT ngày 15 tháng 11 nãm 2017 cüa B K hoch và Dâu 
tir quy d!nh  chi tiet ye bra chQn nha thau qua Hç thong mng dau thau 
Quc gia nhtr sau: 

1. B sung khoân 8 Diu 4 nhi.r sau: 

"MU s 08: Mu h sci mi th.0 áp diing di vâi gói th&u djch vi phi tu 
van dugc to chrc dâu thâu rng ri qua mng theo phucing thirc mt giai doan 
hai tüi ho sa." Mu s6 08 d'ircyc dInh kern tai  Ph 1ic cüa Thông ti..r nay. 

2. Khoãn 8 Diu 15 &rqc si'ra dM, b sung nhii sau: 



2 

"Di v&i quy trInh 01 quy dlnh  ti dim a khoân 6 Diu 15 Thông tu nay, 
to chuyên gia s'Cr diing Mu s O1A ban hành kern theo Thông tu s 05/2018/TT-
BK}IDT ngày 10 tháng 12 nàm 2018 cüa B K ho.ch và Du tu d 1p báo cáo 
dánh giá E-HSDT. Di vói quy trInh 02 quy djnh ti dim b khoán 6 Diu 15 
Thông tu nay, t chuyên gia sir ding Mu s O1B ban hành kern theo Thông tu 

s 05120181TT-BKI-IDT ngày 10 tháng 12 näm 2018 cüa B Kê hoch vâ Dâu tu 

d 1p báo cáo dánh giá E-HSDT." 

3. B sung khoàn 9 Diu 15 nhu sau: 

"Di vâi gói thu xây 1p, nhà th.0 có th dInh kern chrng chi näng Fyc 
hoat dng xây dimg cong trInh hoc không dInh kern chirng chi nay trong E-
HSDT, k câ trithng hçp E-HSMT có yêu cu nhà thu phâi có chirng chi nay. 
Vic nhà thu không dInh kern chüng chi náng lrc hoat dng xây dirng cOng 
trInh không phái là l do loi bO nhà th.u. Nba th.0 vn thrçc tip tic xem xét, 
dánh giá và duqc xét duyt trüng thu. Tnr?mg hcip nhà thu trüng thu, nhà thu 
phãi xut trInh chirng chi nàng lirc hot dng xây drng cOng trinh truc khi trao 

hçip dng". 

4. Diu 16 dugc sira di, b sung nhu sau: 

"Di vâi quy trInh 01 quy djnh ti dirn a khoán 6 Diu 15 Thông tu nay, 
trên ci sâ kt qua dánh giá E-HSDT cüa t chuyên gia, ben rni thâu trinh chü 
du tu phé duyt danh sách xp hang nhà th.0 theo Ph liic s 2A ban hành kern 
theo Thông tu s 05/2018/TT-BKHDT ngày 10 tháng 12 nàm 2018 cüa B Kê 

hoch và Du tu." 

5. Khoán 2 Diu 29 dugc si'ra dôi, bô sung nhu sau: 

"a) Déi vâi gói thu djch vil phi tu v.n, rnua sm hang hóa, xây 1p, t 
chuyên gia sir diing Phn I Mu 5é 02 ban hành kern theo Thông tu s 
05/2018/TT-BKHDT ngày 10 tháng 12 nàm 2018 cüa Bô K hoch và Dâu tu 

d l.p  báo cáo dánh giá E-HSDXKT. 

b) Di vói gói thu djch vii tu van, t chuyên gia sir dçrng Ph.n I Mu s 
03 ban hành kern theo Thông tu s 05/2018/TT-BK}IDT ngày 10 tháng 12 nàm 
2018 cüa Bô K hoach và Du tu d 1p báo cáo dánh giá E-HSDXKT. 

c) Trên co s& báo cáo dánh giá E-HSDXKT cüa th chuyên gia, ben mäi 
thâu trInh chü du tu thrn djnh, phê duyt danh sách nba th.0 dáp üng yêu cu 
ye k thu.t theo các Mu nêu ti Phii hic s 1A, lB ban hành kern theo Thông tu 
so 05/2018/TT-BKT-T ngày 10 tháng 12 nàm 2018 cüa B K hoch và Dâu 
tu. 'I 

6. Khoãn 2 Diu 32 duçic sira dãi, b sung nhu sau: 

"a) Di v&i gói th.0 djch vii phi tu vn, rnua srn hang hóa, xây lip, t 
chuyên gia sir ding Ph.n II Miu s 02 ban hành kern theo Thông tu s 
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05/201 8/TT-BKHDT ngày 10 tháng 12 näm 2018 cüa B K ho.ch và Du tu 
d l.p  báo cáo dánh giá E-HSDXTC. 

b) Di vâi gói th,u djch vii tix vk, t chuyên gia si:r diing Phn II Mu s 
03 ban hành kern theo Thông tu s 05/2018/TT-BK}IDT ngày 10 tháng 12 näm 
2018 cüa B K hoach  và Du tu d lQp báo cáo dárth giá E-HSDXTC. 

c) Chü du tu phê duyt danh sách xp hang nba th.0 theo các Mu nêu 
tai Phi hc s 2B ban hãnh kern theo Thông tu s 05/201 8/TT-BKHDT ngày 10 
tháng 12 näm 2018 cüa B K hoch vá Du tu." 

7. Hüy bó Miic 2.4 Chuong I các Mu h so mñ thu xây 1p qua mng 
mt giai doan  rnt tüi h so, Mu h so m&i th.0 rnua sm hang hóa qua mng 
môt giai doan mt tüi h so, Mu h so myi thu djch v phi tu vn qua mng 
mt giai doan mt tüi h so, Mu h so' miii thu xây 1p qua mng rnt giai 
don hai tüi ha so, Mu ha so m?yi thu rnua sm hang hóa qua mang rnt giai 
doan hai tüi ha so, Miu ha so mi thu djch vii Ui vn qua mng ban hành kern 
theo Thông tu sa 04/201 7/TT-BKHDT. 

8. Miic 5.5 Chuong I các Mu ha so m1i thu xây 1p qua mng mt giai 
doan mt tüi ha so, Mu ha so mi th.0 mua s&m hang hóa qua mng rnt giai 
don mt tiii ha so, Mu ha so môi th.0 djch vi phi Ui vn qua mtng mt giai 
doan mt tüi ha so, Mu ha so m&i thu xay 1p qua rnng mt giai don hai tüi 
ha so, Mu ha so rn?yi thu mua sm hang hóa qua rnng mt giai don hai tüi ha 
so, Mu ha so rni thu djch v tu vn qua mng ban hành kern theo Thông tu 
sa 04/2017/TT-BK}IDT di.rgc si'xa dai, bô sung nhu sau: 

"5.5. Dã däng k trén H thang và không trong trng thai bj tam  ngüng 
tham gia H thang theo quy dnli tai  khoân 3 Diu 21 Thông tu sa 11/2019/TT-
BK}IDT ngày 16 tháng 12 näm 2019 cüa B K hoach  và Du Ui do chua thanh 
toán phi duy trI ten và ha so näng 1irc cüa nhà thAu theo quy djnh tti dim b 
khoán 2 Diu 24 Thông tu sa 11/2019/TT-BKHDT ngày 16 tháng 12 näm 2019 
cüa Bô K hoach  và D.0 tu. 

Dôi v&i nhà thâu lien danh, t.t cã các thành viên trong lien danh phâi dáp 
irng tht ca các ni dung nêu trên". 

9. Mic 8 Chuong I các các Mu ho so mi thâu xây 1p qua mang rnt 
giai doan mt tüi ha so, Mu ha so mi thu mua sm hang hóa qua mang rnt 
giai doan môt tüi ha so, Mu ha so mi thu djch vii phi tu vn qua mng mt 
giai doan mt tüi ha so ban hành kern theo Thông tu 5a 04/201 7ITT-BKHDT 
ducic süa dai, ba sung nhu sau: 

"E-HSMT dugc phát hành min phi trên H thang ngay sau khi Ben m&i 
thâu däng tài thành cong E-TBMT trên H thang. Nhà thAu phái chju m9i chi 
phi lien quan den vic chuAn bj E-HSDT. Chi phi np E-HSDT di vâi du thAu 
rng räi là 330.000 VND (dâ bao gam thug), d6i vâi chào hang canh  tranh là 
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220.000 \TND (dã bao gm thu). Trong mci tnrng hcip, Ben mài thâu không 
chju trách nhim v các chi phi lien quan dn vic tham dr thu cüa nhà thu." 

10. Miic 20.1 Chuang I các Mu h so mi thu xây 1p qua mng mt 
giai doan mt tiii h so, Mu h so miii th.0 mua sm hang hóa qua mng mt 
giai don môt tñi h so, Mu h so mi th.0 djch vi phi tu vn qua mng mt 
giai don mt ti'ii h so ban hành kern theo Thông tu s 04/2017/TT-BKHDT 
duçic sira dii, bi sung nhu sau: 

"Ben môi th.0 tin hânh m& thu trên H thong ngay sau thai diem m& 
thu. Tru&ng hqp có It han 03 nhà thu np E-HSDT thI Ben mi thu m& thâu 
ngay ma không phãi x1r l tInh hung theo quy djnh t?i  Khoãn 4 Diu 117 Nghj 

djnh s 63/2014/ND-CP. Tri.thng hçip không có nhà thu np E-HSDT, Ben miii 

thu báo cáo Chü du tu xem xét gia han  thi dim dông th.0 ho.c t chüc lai 

vic hra chn nhà th.0 qua mang". 

11. Miic 20.1 Chuang I các Mu h so m?i thu xây 1.p qua mng mt 
giai doan hai tñi h so, Mu h so mi th.0 rnua sm hang hóa qua mang mt 

giai doan  hai tüi h so và Miic 19.1 Chuang I Mu h so mi thu djch vii ti.r 
vn qua mng ban hành kern theo Thông tu s 04/2017/TT-BKHDT duqc si1ra 

di, bi sung nhix sau: 

"Ben môi thu tin hành ma E-HSDXKT trên H thng ngay sau thôi 
dim m& thu. Tru?ing hçp có It hon 03 nhà thu np E-.HSDT thI Ben mai thâu 
m& th.0 ngay ma không phâi xà 1 tInh hung theo quy djnh tai  Khoãn 4 Diêu 

117 Nghj djnh s 63/2014/ND-CP. Tru&ng hcrp không có nhà thâu np E-
HSDT, Ben môi thu báo cáo Chü du tu xem xét gia han  thai dirn dóng thâu 

ho.c t chirc lai  vic lira chçn nhà thAu qua mng". 

12. Mic 4.3 Chuang III Mu h so mai thu mua sm hang hóa qua mang 
mt giai doan hai tüi h so ban hành kern theo Thông tu s 04/201 7/TT-BK}JDT 

dugc süa dM, b sung nhu sau: 

Tr "trong do t' trçng dim v k thut (K) t1r 10% dn 15%, t tr9ng 

dim v giá (G) tü 85% dn 90%" thành "trong do t' trpng dim v k5 thu.t (K) 

tir 10% dn 30%, tr tr9ng dim v giá (G) tr 70% dn 90%". 

13. Dim (i) và (ii) Mic 3 Mu s 03 Chuang III các Mu h so miii th.0 

xây 1p qua mang mt giai doan  mt tüi h so, Mu h so mai th.0 mua sm 
hang hóa qua mang mt giai doan mt tüi h so, Mu h so mai thu djch vii phi 
tx van qua mng mt giai don mt tüi h so, Mu h so mai thu xây 1p qua 
mang mt giai doan hai tüi h so, Mu h so mai thu mua sm hang hóa qua 
mang mt giai doan hai t'iii h so ban hành kern theo Thông tu s 04/201 7/TT-
BKHDT duc sira di, b sung nhu sau: 

:'so 1ung hqp dng bang N hoc khác N, It nht có 01 h?p  dng có giá trj 
tôi thiêu là V và tong giá trj tat ca các hqp dng X. Trong do X= N x V". 
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14. Dim b Ghi chñ s6 7 Mu s6 3 (webform trén H th6ng) Chucnig IV 
Mu h so' miii th.0 xây 1p qua mng mt giai don mt tüi h so, Mu h so 

mi th.0 xây 1p qua mng mt giai doan hai tüi h so', dim b ghi chii s 6 Miu 
s 3 (webform trên H thng) Chi.rcing IV Mu h so mi thu djch v phi tu 
vAn qua mng mt giai doan  mt tii h so, dim b ghi chü s 8 Miu s 3 
(webform trén H th6ng) Chuong IV Mu h so m?ji thAu mua srn hang hóa 
qua mng mt giai doan  mt ti'ii h so, Mu h so miii thAu mua sAm hang hóa 
qua mng mOt  giai  doan  hai tüi h so ban hành kern theo Thông tu s 
04/20171TT-BKI-IDT ducic sira di, b sung nhu sau: 

Tr "Trithng hqp trong E-HSDT, nhà th&u có np kern theo bàn scan cam 
kt tin d'ing cüa th chüc tin dçtng hot dng hgp pháp tai  Vit Nam, trong do 
cam k& s cung cAp tin diing cho nhà thAu d thirc hin gói dang xét vâi han 
müc ti thiu bAng giá trj yêu cAu tai  tiêu chi dánh giá 2.3 Miu s 03 Chuong IV 
trong su& thii gian thixc hin hgp dng thI nhà thAu duqc dánh giá là dáp irng 
yeu cAu v ngun lirc tài chInh cho gói thAu và không phãi kê khai thông tin theo 
quy djnh tai  Mu s 14 và Mu s 15" thành "Trueing hçip trong E-HSDT, nhà 
thAu có np kern theo bàn scan cam kt tin diing cüa to chüc tin diing hoat dng 
hcip pháp tai Via Nam, trong do cam kt sê cung cAp tin diing cho nhà thâu dê 
thrc hin gói dang xét vâi han  mirc ti thiu bAng giá trj yêu cAu tai  tiêu chi 
dánh giá 2.3 Mu s 03 Chuong IV trong su& th&i gian thirc hin hgp dOng thI 
nhà thAu phãi kê khai thông tin theo quy dnh tai  Mu s 14 nhung không phài 
kê khai thông tin theo Mu s 15 Chuo'ng nay. Truing hcip có sai khác thông tin 
trong biu ké khai và cam kt tin ding kern theo thI bàn cam kt tin diing dInh 
kern trong E-HSDT Se là Co S( d dánh giá.". 

15. Ghi chü s 8 Mu s 03 Chuong IV Mu h so' miii thAu djch vi.i phi 
tu vAn qua mang mt giai don mt tüi h so ban hành kern theo Thông tu s 
04/2017/TT-BKHDT duçic si~a di, b sung nhu sau: 

"(8) Hoàn thành phAn ion nghi'a là hoàn thành it nhAt 80% khi luvng 
cong vic cUa hgp dng. Di vOi gói thAu phi tu vAn có tinh chAt cOng vic 1p 
li theo chu k' qua các näm dn dn thOi gian thrc hin hçip dng kéo dài thl 
vic xác djnh hqp dong hoàn thành phAn IOn trên co sO theo t1rng chu k' (tüng 
nàm) và tinh theo khi luçing cong vic trong mt chu kS' (met näm) cüa hçp 
dông do ma khOng tInh theo tong giá trj cüa hçip dng qua các näm". 

16. Ghi chü s 2 Mu s 05 Chuong IV các Mu h so mOi thAu xay lAp 
qua mng mt giai doan mOt tiii ho so, Mu h so rnOi thAu mua sAm hang hOa 
qua mang mt giai doan mt tüi h so, Mu h so mi thAu djch viii phi tu vAn 
qua rnng mt giai doan mt tüi h so, Mu h so mäi thAu xay lAp qua mang 
mt giai don hai t(ii ho so, Mâu ho so mOi thâu mua sAm hang hOa qua mang 
mt giai doan hai tii ho so và Ghi chü so 2 Mâu so 01 Chuong IV Mâu ho so 
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môi thu djch v1i tu vn qua mng ban hành kern theo Thông tu s 04/201 7/TT-

BKHDT ducic b sung nhu sau: 
"Phm vi üy quyn bao gm mt hoc nhiu cong vic nêu trên. Trung 

hqp ngui dai din theo pháp 1ut cüa nhà thu üy quyn cho giám dc chi 
nhánh, giárn dc cong ty con hch toán phi thuc, giám dc xi nghip... thl vic 
tham di thu trên H thng phãi ducic thçrc hin bng chüng thu s cüa nhà th.0 
ma không duqc si'r diing chirng thu s cüa chi nhánh, cong ty con, xi nghip... 
Di vâi tru?mg hçip sü dung chrng thu s cüa chi nhánh hoc các don vj phii 
thuc (hach toán phi thuc) thI nhà thu s bj coi là không dáp üng v tu cách 

hqp l theo quy djnh tai Miic 5 Chuong I". 

17. Ghi chü s 1 Mu s 14 (webform trên H thng) Chucmg IV tai các 
Mu h so mi thu xây 1p qua mng rnt giai doan mt tüi h so, Mu ho so 
m?ñ thu mua sm hang hóa qua rnng mt giai dotn mt tüi h so, Mu h so 
m&i thAu djch v11 phi tu v.n qua rnng mt giai domn mt tii h so, Mu ho so 
môi th.0 xay l&p qua rnng mt giai do?n hai tüi h so, Mu h so m?i thu mua 
sm hang hóa qua rnng mt giai don hai tüi h so ban hành kern theo Thông tu 
s 04/2017/TT-BKHDT dugc sira di, b sung nhu sau: 

Tir "Trung hçip trong E-HSDT, nhà th.0 có np kern theo bàn cam kt 
tin diing cüa t chrc tin ding hot dng hqp pháp ti Vit Nam, trong do cam 
kt së cung cp tin ding cho nhà th.0 d thrc hin gói dang xét vi hn mrc ti 

thiu b&ng giá trj yeu cu tai  tiêu chI dánh giá 2.3 Mu s 03 Chuong IV trong 
su& thñ gian thrc hin hçp dng thI nhà th.0 dugc dánh giá là dáp irng yêu c.0 
v ngun hrc tài chmnh cho gói thu và không phài ké khai thông tin theo quy 
djnh Miu nay và Mu s 15" thành "Tnrng hcip trong E-HSDT, nhà thu có 
np kern theo bàn cam kt tin ding cüa t chirc tin dung hoat dng hçp pháp tai 
Vit Narn thI nhà thu phài ké khai thông tin theo quy djnh tai Mu nay. Trung 
hçTp có sai khác thông tin trong biu kê khai và cam k& tin diing kern theo thI 
bàn cam kt tin diing dInh kern trong E-HSDT së là co sà d dánh giá." 

Diu 2. Hiu lire thi hành 

1. Thông tu nay có hiu lirc thi hành k tir ngày 01 tháng 9 nàm 2020. 

2. Di vâi các gói thu dà dang tái E-HSMT len H thng mng d.0 thâu 
quOc gia truàc ngày Thông tu nay có hiu lrc thi hành thI vic lira ch9n nhà th.0 
duqc thrc hin theo E-HSMT dà phát hành. 

3. K tr ngày Thông tu nay có hieu  hrc thi hành, gói th.0 dã phé duyt E-
HSMT theo quy djnh ti Thông tu so 04/201 7/TT-BKHDT ngày 15 tháng 11 
nàrn 2017 cüa B K hoach và Du tu nhung chua dang tái E-HSMT len H 
thông mng dâu thâu quOc gia thI phài chinh süa E-HSMT cho phü hçp vâi quy 

djnh cüa Thông tu nay. 



Nguyn ChI Dung 
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4. K tir ngày Thông tu nay có hiu lrc thi hành, trithng hçp gói th.0 phi 
tu vn mt giai doan  hai tüi h so thuOc han  mirc phãi du thu qua mng theo 
quy djnh tai  Diu 29 Thông ti.r s 1 1/2019/TT-BKHDT ngày 16 tháng 12 näm 
2019 cüa B K hoach và D.0 ti.x nhung trong k hoach 1ira chçn nba thâu dã 
phê duyt là không áp diing du thu qua mng và chua phát hành h so môi 
thu thI phâi diu chinh k hoach  lira chçn nba thAu d dam báo phü hcp vói 1 
trInh d.0 thu qua mng. 

5. Can cCr tInh hInh thçrc th, Ciic Quân 1 du thu, BO K hoach và Du tu 
có th chinh sira các biu mu duOi dang webform trên H thng nhm tao  diu 
kin thu.n lçi hon cho các ben tham gia vào hoat dng hxa ch9n nba thu qua 
mng, giãm thu tçLc hành chInh, tang cung hon nüa tInh canh  tranh, cong b&ng, 
minh bach  và hiu qua kinh t trong du th.u, dng thai bâo dam hiu qua cong 
tác quàn 1 nhà nithc v du thu. 

6. Các B, co quan ngang B, co quan trirc thuc Chjnh phü, Co quan 
khác & Trung uong, Uy ban nhân dan các c.p và t chüc, cá nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành Thông tu nay. Trong qua trInh thrc hin, nu có 
vu&ng m.c, d nghj các B, co quan ngang B, co quan thuc Chinh phü, Ca 

quan khác & Trung uang, Uy ban nhân dan các c.p và t chüc, cá nhân có lien 
quan gài kin v B K hoach và Du tu d kp th&i hurng dn./.- 

No'i ,zhân: 
- Các B, cci quan ngang B, cci quan thuc CP; 
- HDND, UBND các tinh, thành phô trirc thuc TW; 
- Van phOng Trung ircYng và các Ban cüa Dáng; 
- Van phOng ChO tjch nuâc; 
- Hi dOng Dan tc và các Uy Ban cOa Quôc hi; 
- Van phong Quoc hi; 
- Van phOng ChInh phu; 
-TOaánnhândântOicao; 
- Viên Kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- Kiêm toán Nhà nuàc; 
- Ca quan Trung hang cOa các doàn the; 
- Sâ Ké hoch và Dâu tix các tinh, thành phô tri,rc thuc 
Trung ixcmg; 
- Cue Kiêm tra van ban QPPL (B Tn phap); 
- Cong báo; 
- Cong 1TDT ChInh phO; 
- Cong TTDT Kê hoch ya Dâu tu; 
- Các dan vi thuc B Kê hoach và Dâu tu; 
- Lu.ru: VT, Cuuc QLDT (H 40 ). 

D nghj các dan vj truy cp dn?.ing link sau d ta.i Phi1i lic kern theo 
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HO S€ MI THU 

• A P • A A P So hiçu goi thau va so thong bao mol 
thu (tren He tháng): 

A P A Ten goi thau (theo nQl dung thong bao 
mô'i thcu trên HçA  thong): 

Dtr an ('theo ni dung thông báo mài thu 

trên He th6ng): 

Phát hành ngày (theo nçAi  dung 
thông báo mài thdu trên H th6ng): 

Ban hành kern theo Quyt djnh 
(theo ni dung thông báo mô'i thcu 
trên H thông): 
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MUC LUC 

Mo tã torn tt 

Tir ngfr viêt tat 

Phn 1. THU TUC DAU THAU 
9 A Chu'o'ng I. Chi dan nha than 

Chirong II. Bang dii lieu dan thu 

Chirong ifi. Tiêu chun dánh giá E-HSDT 

Chirong IV. Biu mh mO'i thu Va dij thu 

Phn 2. YEU CAU VE KS THUJT 

Chrorng V. Yêu cu v k thut 

Phân 3. IMEU MW HQP BONG vA BIEU MAU HP BONG 

Chirong VI. Biu kin chung cüa hqp dông 

Chu'ong VII. Biu kiin cii th cüa hçrp d1ng 

Chu'ong VIII. Biêu mh hqp dng 
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MO TA TOM TAT 

Phn 1. THU TUC DAU THAU 

Chirng I. CM dn nhà thu 

Chucng nay cung cAp thông tin nhm giiip nba thAu chu.n bj E-HSDT. 
Thông tin bao gm các quy djnh v vic chun bj, np E-HSDT, ma 
thAu, dánh giá E-HSDT và trao hçTp dng. Chi di.rçic sCr diing ma không 
duqc si'ra dè,i các quy djnh tai  Chuong nay. 

Chuing nay áp dçrng thng nhAt di vOi tAt ca các gói thAu djch vii phi 
tu vAn qua mng, duçic c djnh theo djnh dng tp tin PDF và däng tái 
trên H thng. 

Chu'o'ng II. Bang dfr lieu dAu thAu 

Chuong nay quy djnh ci th các ni dung cUa Chuong I khi áp diing 
di vói tmg gói thAn. 

Chixang nay duçxc s hóa duâi dng các biu mu trên H thng 
(webform). Ben mai thAn nhp các ni dung thông tin vào E-BDL trén 
H thng. 

Chirong ifi. Tiêu chuAn dánh giá E-HSDT 

Chucmg nay bao gm các tiêu chI d dánh giá E-HSDT và dánh giá ye 
nãng 1irc, kinh nghim cüa nba thAn. 

Chucing nay bao gm: Mic 1 (Dánh giá tInh hçip l cüa E-HSDT) 
dixçic c djnh theo djnh dng tp tin PDF/Word và däng tái trên H 
thng; Mic 2 (Tiêu chuAn dánh giá v nng lirc và kinh nghim) duqc 
so hóa duói dng webform. Ben mai thAn cAn nhp thông tin vào các 
webform tuong irng; Miic 3 (Tiêu chuAn dánh giá v k5 thu.t) và Miic 
4 (Tiêu chuân dánh giá v gia) là tp tin PDF/Word do Ben mai thAn 
chuân bj theo mu. 

Can cü vào các thông tin do Ben m?yi thAu nhp vào, H th6ng s tr 
dng t.o ra các biêu mAn dr thAu có lien quan tuong üng vth tiêu 
chuân dánh giá. 

Chiro'ng IV. Biu mAn mô'i thAn Va di thAn 

Chrnmg nay bao gm các biAn mAn ma Ben mai thAu và nhà thAu së 
phâi hoàn chinh d thãnh mt phAn ni dung cüa E-HSMT và B-
HSDT. 

Chuong nay ducic s hóa du&i dng webform. Ben mai thAu Va nba 
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thu c.n nhp các thông tin vào webform tuung irng phü hçip vâi gói 
th.0 d phát hành E.-HSMT và np E-HSDT trên H thng. 

Phn 2. YEU CAU VE K THUJT 

Chiro'ng V. Yêu cu v k5 thut 

Ch.rong nay bao gm các yêu cu v 1c thi4t cüa djch vi phi tu vn 
duçic hin thj duói d.ng tp tin PDF/Word!CAD do Ben m?i thu 
chun bj vâ dInh kern len H thng. 

Phn 3. BIEU KIN HP BONG vA BIEU MAU HQP BONG 

Chuong VI. Biu kin chung cüa hqp dông 

Chuang nay gm diu khoãn chung duçic áp d%ing cho tt cà các hçip 
ding cüa các gói th.0 khac nhau. Chi duçic sii diing ma không duçic 
sira d,i các quy djnh tai  Chucmg nay. 

Chi.rong nay áp dçing tMng nht di vth tt cá các gói thu djch vi phi 
tu vn qua m.ng, duçic c djnh theo djnh d?ng  tp tin PDF và dng tái 
trên H théng. 

Chirorng VII. Biu kin ct th cüa hçrp dng 

Chuong nay bao gm dtt lieu hçip dng va Diu kin c11 th, trong do 
có diu khoân ci th cho rni hcip dng. Diu kin cii th cüa hçip 
dng nhm chi tit hóa, b sung nhung không dixçic thay th Diu kin 
chung cüa Hcip dng. 

Chucing nay duçic s hóa duâi dng webform. Ben môi th.0 nhp các 
ni dung thông tin vào diu kin cii th cüa hçip dng trên H thng. 

Chtro'ng VIII. Biu mh hçrp dng 

Chi.wng nay gm các biu mu ma sau khi duqc hoàn chinh sê trâ 
thành mt b phn cu thành cUa hçip dng. Các mu bâo lãnh thirc 
hin hçp dông (Thu bão lãnh) và Bão lãnh tin tam  irng (nu có yêu 
cau ye tam  irng) do nhà thAu trüng thu hoàn chinh truOc khi hqp dng 
có hiu hrc. 

Chuong nay bao gm tp tin PDF/Word do Ben mi th&u chun bj 
theo mu. 
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T NG VIET TAT 

E-TBMT Thông báo mi thu 

E-CDNT Chi dn nhà thu 

E-HSMT H sa miii thAu 

E-HSDT so' dii thu 

E-HSDXKT H so' d xut v k5 thuat 

E-HSDXTC so' d xu.t v tài chInh 

E-BDL Bang dtt 1iu du th.0 

E-DKC Diu kin chung cüa hçip dng 

E-DKCT Diu kin ci the cüa hçip dông 

VND dng Vit Nam 

Luât d.0 th.0 Lust  d.0 thu s 43/2013/QH13 

Ngh djnh 63 Nghj djnh 6312014/ND-CP ngày 26/6/2014 

Thông tix s 11 Thông tu sé 1 1/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/20 19 cüa 
B K hoach và Du ti.r quy djnh chi ti& vic cung cap, 
däng tài thông tin v d.0 thu, 1 trInh áp dimg hra 
ch9n nhà th.0 qua mng và quàn 1, sü dicing giá trj bão 
dam dir th.u, bào dam thirc hin hçip dng không duçc 
hoàn trà 

H thng H thng mng du thu quc gia ti dja chi 
http ://muasamcong.mpi.gov.vn  

PDF Djnh dng tài 1iu ducic c djnh theo tiêu chun cüa 
hang Adobe Systems d tài 1iu duçic hin thj nhu nhau 
trên mci môi tnrYng lam vic 

Excel Djnh dng tài 1iu theo dng bang biu cüa hang 
Microsoft diing trong vic tInh toán, th.p dU lieu 

Word Djnh dng tài lieu theo dng van bàn cüa hang 
Microsoft dung trong vic trInh bay, nhp d 1iu 

Webform Djnh d.ng tài lieu theo dng biu mu nh.p sk trên H 
thông, thông qua mng internet, tuo'ng tác gi'a may 
tIrth cua ngithi s1r diing và may chü cUa H th6ng 
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Phn 1. THU TUC DAU THAU 

Chtrcrng I. CIII DAN NHA THAU 

1. Phim vi gói 
thu 

1.1. Ben mi thu quy djnh ti E-BDL phát hành b B- 
HSMT nay die lira ch9n nhà thâu thirc hin gói thâu djch viii 
phi tu van theo phucing thirc mt giai do?n hai tüi ho so. 
1.2. Ten gói thu, ten d'r an, thai gian thirc hin hçp dông 
quy djnh tai  E-BDL. 

2. Giãi thIch 
tr ngfr trong 
dâu thâu qua 
mng 

2.1. Thai dim ctóng thu là th?ii dim h& hn nhn E-HSDT 
và duçic quy djnh trong E-TBMT trên H thông. 
2.2. Ngày là ngày theo duong ljch, bao gm Ca ngày nghi 
cuOi tuân, nghi 1, nghi Tét theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye 
lao dng. 
2.3. Thôi gian và ngày tháng trên H théng là thxi gian và 
ngày tháng duqc hiên thj trén H thông (GMT+7). 

3. Nguin vn Ngun vn (hoac phucing thirc thu xp van) d s1r diing cho 
gói thâu dugc quy djnh tai  E-BDL. 

4. Hành vi bj 
cam 

4.1. Dixa, than,  mOi giói hi 1. 
4.2. Lqi dng chüc vii quyn hn d can thip bt hp pháp 
vào hot dng dâu thâu. 

4.3. Thông thu, bao gm các hành vi sau day: 
a) ThOa thuân v viêc rut khOi viêc dix th.0 hoc rñt dcm dir 
thâu dixçc np tnrOc do die mit hoc các ben tham gia thOa 
thuan thäng thâu; 
b) ThOa thuan d mt hoc nhiu ben chun bj E-HSDT cho 
các ben tham dir thâu die mt ben thãng thâu; 
c) Thôa thun v vic tr chi cung cp hang hóa, khOng k 
hcip dông thâu phii hoc các hInh thüc gay khó khän khác 
cho các ben không tham gia thOa thuan. 
4.4. Gian lan,  bao gm các hành vi sau day: 
a) TrInh bay sai mt cách c ho.c lam sai loch thông tin, h 
so, tài lieu cüa mt ben trong dâu thâu nhäm thu duqc lcii Ich 
tài chInh hoc lcii Ich khác hoäc nhäm trôn tránh b.t k' môt 
nghia v nào; 
b) Ca nhân trrc tiêp dánh giá E-HSDT, thâm djnh kt qua 1ira 
chQn nhà thâu cO báo cáo sai hoc cung cap thông tin 
không trung thirc lam sai lch kêt qua 1ira chçn nhà th.u; 
c) Nha thu c cung c.p các thông tin không trung thirc 
trong E-HSDT; 
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d) Nlha thu sü diing chüng thu s cüa nhà thu khác d tham 
dir dâu thâu qua mng; 
d) Ben môi th.0 c tlnh cung cp thông tin sai 1ch khi thông 
báo và phát hành E-HSMT trén H thông so vOi E-HSMT 
d'ixçic phê duyt; 
e) Ben mi thAu cung cp thông tin sai lch cüa E-HSDT so 
vâi bàn gôc E-HSDT trén H thông cho To chuyên gia. 
4.5. Can trâ, bao gm các hành vi sau day: 
a) Hüy hoai, Era di, thay di, che gi.0 chi'mg cü hoc báo 
cáo sai sr that; de d9a, quay rôi hoc gçii dôi v&i bat k' ben 
nào nhãm ngàn chn vic lam rO hành vi dua, nhan,  môi giói 
hôi l, gian 1Qn hoc thông dông dôi vOi ca quan có chüc 
nng, thâm quyên ye giám sat, kiêm tra, thanh tra, kiêm toán; 
b) Các hành vi can tr& di vói nhà thu, cci quan có thm 
quyên ye giám sat, kiêm tra, thanh tra, kiêm toán; 
c) Các hành vi tn Cong vào H thng nhim phá hoai và can 
tr& các nba thâu tham dir. 
4.6. Không bào dam cong b.ng, minh bach,  bao gm các 
hành vi sau day: 
a) Tham di,r th.0 v&i ti.r cách là nhà th.0 di v&i gói thu do 
mInh lam Ben m&i thâu, Chü dâu ti.r ho.c thirc hin các 
nhim v1i cüa Ben m&i thâu, Chü dâu ti.r; 
b) Tham gia dánh giá E-HSDT dng th?yi tham gia thm djnh 
kêt qua lira chçn nhà thâu dôi vâi cüng mt gói thâu; 
c) Là cá nhân thuc Ben mi thu, Chü du tu nhirng trirc 
tiêp tham gia qua trInh lra chçn nhà thâu hoc tham gia to 
chuyên gia, to thâm djnh kêt qua 1ira chçn nha thâu ho.c là 
ngi.r?ii dirng dâu Chü dâu tu, Ben môi thâu dôi vâi các gói 
thâu do cha mc dé, cha mc vq hotc cha mc chông, vçi hoc 
chông, con dé, con nuôi, con dâu, con rê, anh chj em rut 
dung ten dci thâu hoc là ngithi dai  din theo pháp luat  cüa 
nhà thâu tham dii thâu; 
d) Dung ten tham dr th.0 gói thu thuc dir an do Chü du 
tu, Ben miii thâu là co quan, to chüc nai mInh d cong tác 
trong thyi han 12 thang, kê tr khi thôi vic tai  c quan, tO 
chirc do; 

d) Nêu yêu c.0 cii th v nhâñ hiu, xut x1r hang hóa trong 
E-HSMT 

4.7. Ti& 1, tip nhn nhüng tài lieu, thông tin sau day v qua 
trInh lira chçn nhà thâu, tth tnthng h quy djnh tai  dim b 
khoãn 7 Diêu 73, khoãn 12 Diu 74, diem i khoàn 1 Diu 75, 
khoãn 7 Diêu 76, khoàn 7 Diêu 78, diem d khoàn 2 Diêu 92  
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cüa Luât du th.u: 

a) Ni dung E-HSMT trixâc thii dim phát hãnh theo quy 
dnh; 

b)Ni dung E-HSDT, s tay ghi chép, biên bàn cuc hop xét 
thâu, các kiên nhn xét, danE giá dôi vói timg E-HSDT 
truâc khi cong khai kêt qua lirra chn nhà thâu; 
c) Ni dung yêu cu lam rO E-HSDT cüa Ben mi thâu và trà 
1i cüa nhà thâu trong qua trmnh dánh giá E-HSDT truóc khi 
cong khai kêt qua hia chçn nhà thau; 
d) Báo,  cáo cüa Ben m?yi thu, báo cáo cüa t chuyên gia, báo 
cáo thãm djnh, báo cáo cüa nhà thâu tir van, báo cáo cüa co 
quan chuyên mon có lien quan trong qua trinh hra chçn nhà 
thâu tn.róc khi cong khai kêt qua lira chçn nhà thâu; 
d) K& qua lra chn nhà th.0 trithc khi dixcc cong khai theo 
quy djnh; 
e) Các tài 1iu khác trong qua trInh 1a chn nhà thu ducrc 
dóng dâu m.t theo quy dnh cüa pháp 1u.t. 
4.8. Chuyn nhixqng thu, bao gm các hành vi sau day: 
a) Nhà th.0 chuyn nhucrng cho nhà thu khác phn cong 
vic thuc gói thâu có giá trj tr 10% tr& len (sau khi trir phãn 
cong vic thuc trách nhim cüa nhà thâu ph\i) tInh trén giá 
hçip dông dã k kêt; 
b) Chñ d.0 ti.r, Tix vn giám sat ch.p thuan d nhà th.0 
chuyên nhuçrng cong vic thuc trách nhim thirc hin cüa 
nhà thâu, trü phân cong vic thuc trách nhim cüa nhà thâu 
phii dã kê khai trong hçp dông. 
4.9. T chüc 1ira chn nhà thu khi ngun vn cho gói thu 
chua dirge xác djnh dan t&i tInh trng ncr dung von cüa nhà 
thâu. 

5. Tir cách 
hqp I cüa nhà 
than 

5.1. Hach  toán tài chInh dôc l.p. 
5.2. Không dang trong qua trInh giài th; khOng bj kt 1un 
dang lam vào tInh trng phá san hoc nçi không có khã nàng 
chi trã theo quy dinh  cUa pháp lut. 
5.3. Báo dam canh  tranh trong du thu theo quy djnh tai  E-
BDL. 
5.4. Không dang trong thai gian bj c.m tham gia hoat dng 
dâu thâu theo quy djnh cüa pháp luat ye dâu thâu. 
5.5 Dã dng k trên H thng và không trong trng thai bj 
tam ngfrng tham gia H th6ng theo quy djnh t.i khoãn 3 Diu 
21 Thông ti.r s 11/2019/TT-BKJ-IDT ngày 16 tháng 12 näm 
2019 cüa BO K hoach vá D.0 t.r do chua thanh toán phi duy 
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tn ten và h s näng lirc cüa nba th.0 theo quy djnh tai  dim 
b khoãn 2 Diu 24 Thông tr s 1 1/2019/TT-BKHDT ngày 16 
tháng 12 näm 2019 cüa B K hoach và Du tir. 

Di vci nhà thu lien danh, tht ca các thành vien trong lien 
danh phãi dáp üng tat ca các ni dung nêu trén. 

6. Ni dung 6.1. E-HSMT bao gmE-TBMT và Ph.n 1, Ph.n 2, Phn 3 
cüa E-HSMT cüng v&i tài lieu süa dôi, lam rô E-HSMT theo quy djnh tai 

Mic 7 E-CDNT (nêu co), trong do bao gôm các ni dung sau 
day: 

Phn 1. Thu tue du thâu: 
- Chi.rcing I. Chi dn nhà thu; 
- Ch.rcng II. Bang dü lieu du thu; 
- Chi.rng III. Tiêu chuAn dánh giá E-HSDT; 
- Chixang IV. Biu mu miii thu và dir thu. 

A A A A - A Phan 2. Yeu cau ye ky thut: 
- Chucmg V. Yêu c.0 v k' thu3t. 

A .A •A A .A A Phan 3. Theu kiçn h9'p dong va Bieu mau hqp dong: 
- Chuong VI. Diu kin chung cüa hçp dng; 
- Chuong VII. Diu kin th cüa hçp dng; 
- Chuong VIII. Biu mu hqp dng. 
6.2. Ben mi th.0 chju trách nhim v tInh chInh xác, hoàn 
chinh cüa E-HSMT, tài lieu giãi thich lam rô E-HSMT hay 
các tài lieu si:ra dôi E-HSMT theo quy dnh tai  Miic 7 B- 
CDNT. 

7. Sfra di, 
lam rô E- 

7.1. Tru&ng hcip si:ra d& E-HSMT thl Ben mi th,u phãi 
däng tâi quyêt djnh si:ra dôi E-HSMT (kern theo các ni dung 

HSMT süa doi) và E-HSMT dä duçic si:ra dôi cho phü hçp (webform 
và file dInh kern). Vic süa dôi phâi duçc thrc hin tri.râc 
thôi diem dóng thâu tôi thiêu 03 ngày lam vic và bão dam 
dü thO'i gian d nhà thâu hoàn chinh E-HSDT; trung hçp 
không bão dam dU thi gian nhu nêu trên thI phâi gia han 
thai diem dóng thâu. 

7.2. Tnthng hçp cn lam rô E-HSMT, nhà thu güi d nghj 
lam rO den Ben môi thâu thông qua H thông tôi thiêu 03 
ngày lam vic truâc ngày có thai diem dóng thâu de xem xét, 
xir l. Ni dung lam rô E-HSMT duqc Ben mi thâu dng tãi 
len H thông. Tru&nghçp sau khi lam rô dan den süa dôi E- 
HSMT thI vic süa dôi thirc hin theo quy djnh ti Miic 7.1 
E-CDNT. 

7.3. H thng g1ri thông báo s1ra di E-HSMT, ni dung lam 

rô E-HSMT tâi dja chi email cüa nba thu dã nhn nut "theo 
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dOi" trong giao din cüa E-TBMT trén H thng. Nba thâu 
can thi.thng xuyen cp nh.t thông tin ye sàa dôi, lam rö B-
HSMT trên H thông dê bào dam cho vic chuân bj E-HSDT 
phü hcip và dáp irng vOi yêu câu cUa E-HSMT. 

8. Chi phi dy 
thu 

E-HSMT duqc phát min phi trén H tMng ngay sau khi Ben 
m&i thâu däng tãi thành cong E-TBMT trén H thông. Nba 
thâu phái chju mçi chi phi lien quan den vic chuân bj B-
HSDT. Chi phi np E-HSDT là 330.000 VND (dà bao gôm 
thuê). 

Trong mçi trung hcip, Ben m?yi thu không chju trách nhim 
ye các chi phi lien quan den vic tham dir thâu cüa nhà thâu. 

9. Ngôn ngfr 
cüa E-HSDT 

E-HSDT cüng nhu tht cã thu t và tài lieu lien quan dn B- 
HSDT trao dôi giüa nhà thâu vâi Ben mi thâu duqc viêt 
bang tiêng Vit. Các tài lieu và tr lieu bô trçi trong E-HSDT 
có the di.xçic viêt bang ngôn ng khác, dOng thi kern theo 
bàn dch sang tiêng Vit. Trithng hçp thiêu ban djch, nêu can 
thiêt, Ben mi thâu có the yêu câu nhà thâu g1ri bO sung theo 
thr&ng fax, email hoc bang van ban. 

10. Thành 
phn cüa E- 
HSDT 

10.1. E-HSDT bao gôm E-HSDXKT và E-HSDXTC: 
a) E-HSDXKT phãi bao gm các thành phn sau day: 
- Thóa thun lien danh di vói tnthng hçxp nba thu lien danh 
theo Mu so 06 Chiicing IV; 
- Bào dam dir thu theo quy djnh tai  Mc 17 E-CDNT; 
- Bàn kê khai nang lirc và kinh nghim cüa nhà thu theo 
Muc 15 E-CDNT; 
- D xut v k5' thu.t và tài 1iu theo quy djnh tai  Mic 14 B-
CDNT; 

- Dcm di,r th&u trong E-HSDXKT duqc H thng trIch xuât; 
- Các ni dung khác theo quy djnh tai  E-BDL; 
b) E-HSDXTC phài bao gm các thành ph.n sau day: 
- D xut v giá và các bang biu dtxçc ghi d.y dü thông tin 
theo quy djnh t.i Miic 11 và Miic 12 E-CDNT; 
- Dn dir th.0 trong E-HSDXTC di.rçc H thng trIch xut. 

11. Don dy 
thu Va CáC 
bang biêu 

Nhà thâu diên trirc tip thông tin vào các Miu a Chuang IV. 
H thông tr dng trIch xut ra don dr thu cho nhà thu. Nhà 
thâu kiêm tra thông tin trong don dir thu duc H thng 
trIch xuât dê hoàn thành E-HSDT. 

12. Giá dy 
thâu và giãm 
giá 

12.1. Giá dir thâu là giá do nhà thu chào trong don dci thu 
(chua bao gm giâm giá), bao gm toàn b các chi phi d 
thirc hin gói thâu. H thông sê tr dng k& xut giá dir thu 
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tir Mu s 18 Chuong IV vào don d,r thAu. 
Tru?ng hgp nhà thu có d xut giàm giá thI ghi t' 1 phân 
tram giá trj giàm giá vào dan dir thâu. Giá trj giãm giá nay 
di.xçic hiêu là giãm dêu theo t l cho tat cã hng miic trong 
các bang giá dir thâu. 
12.2. Nba thu ghi don giá dir thu cho tht cã các cong vic 
nêu trong các ct "Danh mic djch v11", "Mo tà djch vçl" theo 
Mk so 18 Chuong IV. 
Tri.r?mg hqp ti ct "Dan giá dr thu" và ct "Thành tin" có 
djch vi ma nhà thâu ghi là "0" thI di.rçic coi là nhà thâu dâ 
phân bô giá cüa djch vi nay vào các djch viii khác thuc gói 
thâu, nhà thâu phãi có trách nhim cung cap djch vi theo 
dung yêu câu nêu trong E-HSMT. 
12.3. Nba thu phài chju trách nhim v giá d thu dé thirc 
hin các cong vic theo diing yeu cau nêu trong E-HSMT, 
tnthng hcp nhà thâu có don giá thâp bat thixing, Ben mi 
thâu có the yêu câu nba thâu lam rO ye co câu don giá do 
theo quy djnh t.i Miic 25 E-CDNT. 

Giá dir thu cüa nhà th.0 phãi bao grn toàn b các khoán 
thuê, phI, 1 phi (neu co) áp theo thuê suât,,  müc phi, l phi t.i 
thai diem 28 ngày truâc ngày có thôi diem dóng thâu theo 
quy djnh. Tnring hcip nhà thâu tuyên bô giá dir thâu không 
bao gôm thuê, phi, l phi (nêu co) thI E-HSDT cüa nhà thâu 
s bj loi. 

13. Dung tin 
diithuvà 
dông tiên 
thanh toán 

Dung tin dr thu và dung tin thanh toán là \TND. 

14. Tài 1iu 
chfrng minh 
siy dap üng ye 
k5 thu@ 

14.1. D chüng minh sr dáp rng cüa djch vi so vâi yêu c.0 
cUa E-HSMT, nha thâu phãi cung cap các tài 1iu là mt phãn 
cüa E-HSDT dê chüng minh rang các djch vi ma mInh cung 
cap phü hcp vói các yêu câu và tiêu chuân k5 thut quy djnh 
tai Chuong V. 

14.2. Các tiêu chun v cung c.p djch vi chi mang tInh mô tã 
ma không nhäm mitc dich hn ché nhà thâu. Nhà thâu có the 
dua ra các tiêu chuân chat hrçing djch vii khác vâi diêu kin 
cht'rng minh dugc vói Chü dâu tu rang nhftng tiêu chuân thay 
the nay tuong duang ho.c cao han so vói nhQng tiêu chu.n 
quy djnh ti Chucing V. 

15. Tài 1iu 
chüng minh 
nãng hyc và 

15.1. Nba thâu kê khai các thông tin cn thit vào các Mu 
trong Chuong IV d cung c.p thông tin v näng 1rc, kinh 
nghim theo yêu câu tai Chuang III. Tru&ng hcip nhà thâu 
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kinh nghirn 
cüa nhà thâu 

thrqc m&i vào thixang thâohçip dng, nhà th,u phâi chu.n bj 
san sang các tài 1iu dé dôi chiêu vói thông tin nba thâu kê 
khai trong E-HSDT và dê Ben mäi thâu km trü. 
15.2. Các tài 1iu d chirng minh nng 1irc thc hin hqp 
dông cüa nhà thâu nêu duqc trüng thâu theo quy djnh tai  E-
BDL. 

16. Thôi hin 16.1. E-HSDT có hiu hrc b&ng thai gian néu tai  E-TBMT. 
có hiu Iirc 16.2. Trong tru&ng hcip cAn thi&, trixóc khi h& th&i han  hiu 
cüa E-HSDT 1irc cüa E-HSDT, Ben mi thAu có th d nghj các nhà thAu 

gia han  hiu hrc cüa E-HSDT, dông thi yêu câu nba thâu gia 
han trnmg lmg thi gian có hiu 1irc cüa bão dam dir thâu 
(bang thñ gian hiu hrc E-HSDT sau khi gia han  cong them 
30 ngay). Nêu nhà thâu không chap nhn vic gia han  hiu 
lrc cüa E-HSDT thI E-HSDT cUa nba thâu sê không duqc 
xem xet tiêp và nba thâu sê dtxçic nhan lai bão dam dir thâu. 
Nba thâu chap nhn dê nghj gia han  E-HSDT không duqc 
phép thay dôi bat kS'  ni dung nào cüa E-HSDT. Vic dê nghj 
gia han  và chap thun ho.c không chap thun gia han  phâi 
duçic thirc hin trên H thông. 

17. Bão dam dir 17.1. KEi tham dir thAu qua mang,  nhà thAu phãi thrc hin 
thâu bin pháp bão dam di7r thâu truâc th?i diem dóng thâu theo 

hInh thüc thu bão lânh cüa to chüc tin dçing ho.c chi nhánh 
ngân hang nuóc ngoài duçic thành 1p theo pháp 1u.t Vit 
Nam phát hành. Dôi vâi nhüng to chüc tin dimg hoc chi 
nhánh ngân hang nuâc ngoài dugc thành 1p theo pháp lut 
Vit Nam cia kêt nôi vâi H thông, nhà thâu thirc hin báo 
lanh dir thâu qua mng. Doi vOi to chrc tIn dimg hoc chi 
nhánh ngân hang nuóc ngoài duçc thành 1p theo pháp 1ut 
Vit Nam chua có kêt nôi den H thông, nba thâu quét (scan) 
thu bào lãnh cüa to chüc tin dçing hoc chi nhánh ngân hang 
nithc ngoài dugc thãnh 1p theo pháp 1ut Vit Nam và dInh 
kern khi np E-HSDT. Giá trj, dông tiên và thai gian có hiu 
1irc cüa báo dam dr thâu duqc quy dlnh c1i the tai  E-BDL. 
Tru&ng hcip lien danh thI phãi thirc hin bin pháp bâo dam 
dr thâu theo mt trong hai cách sau: 
a) Tfrng thãnh vien trong lien danh sê thirc hin riêng r bào 
dam dr thâu nhung bão dam tong giá trj khOng thâp hcm mrc 
yêu câu quy djnh t?i  Miic 17.1 E-CDNT; nêu bâo dam dir 
thâu cüa mt thành viên trong lien danh duçic xác djnh là 
khOng hcp 1 thi E-HSDT ciia lien danh do s kh8ng di.rc 
xem xét, dánh giá tip. Nu bAt k' thành viên nao trong lien 
danh vi pham mt trong các trung hqp quy djnh tai  dim b 
Muc 17.3 E-CDNT thi bào dam du thâu cüa tat ca thành viên 
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trong lien danh sê không duqc hoàn trã; 
b)Thành viên dung du lien danh së thirc hin bào dam dp 
thâu cho cã lien danh. Trong trung hçip nay, bào dam dr 
thâu có the bao gôm ten cUa lien danh ho.c ten cüa thành 
viên ding dâu lien danh. Nêu bat k' thành viên nào trong 
lien danh vi phm mt trong các trixông hqp quy djnh tai 
diem b Muc 17.3 E-CDNT thI bào dam dr thâu cüa câ lien 
danh së không dugc hoàn trà. 
17.2. Bào dam dr thu duç'c coi là không hqp l khi thuc 
mt trong các tnrng hqp sau day: có giá trj thâp han, thai 
gian hiu lrc ngän han so vâi yêu câu quy dnh t.i Miic 17.1 
E-CDNT, không duing ten Ben mi thâu (dan vj thii hu&ng), 
không có chü k hcip l ho.c có kern theo diêu kin gay bat 
lgi cho Ben miii thâu. 
17.3. Các tnr6ng hgp phài np bàn g& thu bào lânh dr thu 
cho Ben m&i thâu: 
a) Nba thu duqc miii vào thuang thão hçip dng; 
b) Nhà th.0 vi phm quy djnh cUa pháp lut v du th.0 din 
den không duçic hoàn trá giá trj bào dam dr thâu trong các 
trung hqp sau day: 
- Nhà thu có van bàn rut E-HSDT sau thi dim dóng thu 
và trong thai gian có hiu lrc cüa E-HSDT; 
- Nhà th,u vi phm pháp lust v du thu dn dn phãi hüy 
thâu theo quy djnh tai  diem d Mijc 32.1 E-CDNT; 
- Nhà thu không thirc hin bin pháp bão darn th1rc hin hqp 
dông theo quy djnh ti Miic 39 E-CDNT; 
- Nba thAu không tin hành ho.c tü thi tin hành thuang 
thào hçTp dông trong th?i hn 5 ngày lam vic, ké tü ngày 
nh.n duçic thông báo m1i den thuang thão hqp dông cUa Ben 
miii thâu, trir tru&ng hcip bat khà kháng; 
- Nba thAu không tin hành ho.c ti'x chi tin hãnh hoàn 
thin, k kêt hqp dông trong th?yi giari quy dnh tai  Thông 
báo chap thun E-HSDT và trao hcip dông cüa Ben mi thâu, 
trü tru&ng hqp bat khã kháng. 
17.4. Trong vông 05 ngày lam vic, k tir ngày nhn duc 
yêu câu cüa Ben rn&i thâu, nêu nhà thâu tir chôi np bàn gôc 
thu bào lanh dir thâu theo yêu câu cüa Ben môi thâu thI nhà 
thâu së bj xur l theo dung cam kêt cüa nba thâu trong dan dir 
thâu. 
17.5. D6i vói nhà thu duçic 1ra ch9n, bâo dam di th.0 dirge 
hoàn trà hoc giãi tóa sau khi nhà thâu thirc hin bin pháp 
bào darn thirc hin hqp dông. 
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18. Thô'i dim 
dóng thâu 

Nhà th.0 phâi np E-HSDT trên H thong truóc th&i dim 
dóng thâu nêu trong E-TBMT. 

19. Np,rüt 19.1. Np E-HSDT: nhà thu chi np mt b E-HSDT d& 
và sfra ttôi E- v&i mt E-TBMT khi tham gia dâu thâu qua mng. Tnthng 
HSDT hgp lien danh, thành viên dIrng dâu lien danh (dai din lien 

danh) hoc thành viên di.rçyc phân cong trong thoâ thun lien 
danh np E-HSDT. 
19.2. Sira di, np lai  E-HSDT: tnthng hçip cAn sira di B- 
HSDT dã np, nhà thâu phãi tiên hành rut toàn b E-HSDT 
dã np trixOc do dé süa dôi cho phü hçTp. Sau khi hoàn thin 
E-HSDT, nhà thâu tiên hành np iai  E-HSDT mói. Trix&ng 
hçxp nhà thâu dä np E-HSDT triróc khi Ben miii thâu th%rc 
hin si'ra dôi E-HSMT thI nhà thâu phâi np iai  E-HSDT mâi 
cho phii hçip viii E-HSMT dâ di.rcic süa dôi. 
19.3. RIit E-HSDT: nhà thAu dixcic rut E-HSDT truâc thcyi 
diem dóng thâu. H thông thông báo cho nhà thâu tInh trrig 
tht E-HSDT (thành cong hay không thành công). H thông 
ghi 'ai  thông tin ye thai gian rcit E-HSDT cüa nhà thâu. Sau 
thii diem dóng thâu, tat câ cac E-HSDT np thành cong trên 
H thông dêu dugc m& thâu dê dánh giá. 

20. M& E- 20.1. Ben mi thAu tin hành ma E-HSDXKT trên H thong 
HSDXKT ngay sau thai diem m& thâu. Tnrng hqp có It hn 03 nhà 

thâu np E-HSDT thI Ben mi thâu m& thâu ngay màkhOng 
phãi xü l tInh huông theo quy djnh tai  Khoãn 4 Diêu 117 
Nghj dnh sO 6312014/ND-CP. Tru&ng hçp khOng có nhà 
thâu np E-HSDT, Ben mai thâu báo cáo Chü dâu tu xem xét 
gia han  thai diem dóng thâu hoc to chuc lal  vic 1ira chpn 
nhà thâu qua mng. 
20.2. Bien ban ma E-HSDXKT dixçic dng tãi cOng khai trên 
H thông, bao gOm các ni dung chü yêu sau: 
a) Thông tin v gói thAu: 
- S E-TBMT; 
- Ten gói thAu; 
- Ten ben mai thAu; 
- Hlnh thirc hra chon nhà thAu; 
- Loai hqp dng; 
- Thôi dim hoàn thãnh ma thAu; 
- Tong s nhà thAu tham dir. 
b) Thông tin v các nba th.0 tham dr: 
- Ten nhà thAu; 
- Giá trj và hiu 1rc bão dam d%r thAu; 
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- Thai gian Co hiu 1irc cüa E-HSDXKT; 
- Thi gian thirc hin hçp dông; 
- Các thông tin lien quan khác (nu cO). 
20.3. Viêc ma E-HSDXKT phâi duçic hoàn thãnh trong vOng 
02 gia kê ti'r th&i diem dóng thâu. 

21. Dánh giá 
E-HSDXKT 

21.1. Ben m?yi thu áp dimg phucmg pháp dánh giá theo quy 
djnh tai  E-BDL de dánh giá E-HSDXKT. 
21.2. Quy trInh dánh giá E- HSDXKT nhu sau: 
a) BiiOc 1: Dánh giá tInh hcp 1 theo quy djnh tai  Mic 1 
Chuang III; 
b) Bixâc 2: Dánh giá v nng hrc và kinh nghim theo quy 
djnh ti Miic 2 Chixng III; 
c) Bufic 3: Dánh giá v k thuat theo quy djnh tai  Mic 3 
Chuong III; 
Nhà thu có E-HSDXKT không dáp irng s không duqc dánh 
giá & buâc tiêp theo. 

22. M& E- 
HSDXTC 

22.1. E-HSDXTC cüa cac nhà thu cO ten trong danh sách 
nhà thâu dáp l'rng yeu câu ye k thut sê duçic Ben m&i thâu 
tiên hânh rn& va cong khai trên H thông. E-HSDXTC cüa 
các nhà thâu không dáp 1rng yêu câu ye k5 thut s không 
&rçlc ma. 
22.2. Biên ban m& E-HSDXTC 
Sau khi hoãn thành m& thu, H thong dãng tâi bién ban ma 
E-HSDXTC, bao gôm các ni dung chü yêu sau: 
a) Thông tin v gói thu: 
- S thông báo m&i thu; 
- Ten gói thu; 
- Ten ben m&i thu; 
- HInh thirc hra chon nhà thu; 
- Loai hçp dng; 
- Thèi dim hoàn thành m& thu; 
b) Thông tin v các nhà th.0 duçic m& h s d xu.t v tài 
chInh: 
- Ten nhà thu; 
- Giá di.r th.u; 

- Giá dir thu sau giãm giá (nu có); 
- Thii gian Co hieu 1rc cüa E-HSDXTC; 
- Các thông tin lien quan khác (nu co). 

23. Dánh giá 23.1. Dánh giá E-HSDXTC theo quy djnh tai  Miic 4 Chucing 



17 

E-HSDXTC 
vã xphng 
nhà thâu 

III; 
23.2. Sau khi dánh giá E-HSDXTC, vic x hang nhà thâu 
thirc hin theo quy djnh tai E-BDL. Chü dâu tu phé duyt 
danh sách xp hang và dàng tâi trên H thông. Ben mi thâu 
g1ri vn bàn den nhà thâu xep hang thir nhât dê mäi vào 
thuang tháo hçip dông. 

24. Bão mt 24.1. Thông tin lien quan dn vic dánh giá E-HSDT và d 
nghj trao hçp dông phãi dugc gi bI mt và không dugc phép 
tiêt 1 cho các nha thâu hay bat k' ngithi nào không có lien 
quan chInh thirc den qua trInh 1ra chçn nhà thâu cho tâi khi 
cong khai kêt qua lira ch9n nhà thâu. Trong mpi trthng hçTp 
không dirge tiêt l thông tin trong E-HSDT eüa nhà thâu nay 
cho nhà thâu kháe, trü thông tin dirge cong khai khi ma thâu. 
24.2. Trr trueing hcip lam rô E-HSDT theo quy djnh tai Mic 
25 E-CDNT và thucmg thào hgp dông, nha thâu không dugc 
phép tiêp xüc vai Ben mri thâuvê các van dê lien quan den 
E-HSDT cCia mInh và các van dê khác lien quan den gói thâu 
trong suôt thai giantr khi m& thâu cho den khi Cong khai két 
qua 1ira chçn nhà thâu. 

25. Lam rô E- 
HSDT 

25.1. Sau khi m& th.u, nhà th.0 có trách nhim lam rô E-
HSDT theo yêu câu cüa Ben mai thâu. Theo do, khi có yeu 
câu, nhà thâu np các tài lieu churng mirth tu each hgp l, 
nàng 1irc và kinh nghim cho Ben mai thâu de phc vi mie 
dIch lam rö E-HSDT cüa Ben mtri thâu. Dôi vth các ni dung 
dê xuât ye k5 thut, tài ehInh nêu trong E-HSDT cüa nhà 
thâu, vic lam rô phài bâo dam nguyen täc không lam thay 
dôi ni dung c bàn cüa E-HSDT dã np, không thay dôi giá 
dir thâu. 
25.2. Trong qua trInh dánh giá, vic lam rô E-HSDT gifla nhà 
thâu và Ben mai thâu dirge thirc hin trirc tiêp trén H thông. 
25.3. Vic làmrô E-HSDT chi dirge thrc hin giüa Ben mai 
thâu và nhà thâu có E-HSDT can phãi lam rO. Ni dung lam 
rO E-HSDT dixgc Ben m?yi thâu bão quãn nhu mt phãn cüa 
E-HSDT. DOi vâi cáe nOi  dung lam rO ânh hithng tr'rc tiêp 
den vic dánh giá ye k5 thut, tài ehInh nêu qua thii hn lam 
rô ma nhà thâu khOng có van bàn lam rO hoc có van bàn lam 
rônhixng không dáp i.rng dirge yêu eâu lam rO eüa Ben môi 
thâu thI Ben mai thâu së dánh giá E-HSDT cüa nhà thâu theo 
E-HSDT np triróc thai diem dóng thâu. 

26. Xác d!nh 
tInh dáp ung 
cüa E-HSDT 

26.1. Ben mi th.0 së xác djnh tInh dáp mg cUa E-HSDT 
dra trén ni dung cüa B-HSDT theo quy djnh tai  Mc 10 E-
CDNT. 
26.2. E-HSDT dáp üng Co bàn là E-HSDT dáp img các yêu 
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cu nêu trong E-HSMT ma không có các sai khác, dt diêu 
kin hoc bó sot ni dung ca bàn. Sai khác, d.t diêu kin 
ho.c bó sot ni dung co bàn nghTa là nhctng diem trong E-
HSDT ma: 
a) Nu duçic ch.p nhan  thI s gay ành hithng dáng kê den 
phm vi, chat krcing hay hiu qua sir dçing cüa djch vi dugc 
quy dnh trong hcip dông; gay h?n  chê dáng kê và không 
thông nhât vâi E-HSMT dôi vâi quyên hn cüa Chü dâu t'ti 
ho.c nghia v cüa nhà thâu trong hçip dông; 
b) Nu duçic si'ra lai  thi së gay ãnh huOng không cong bang 
den vj the cnh tranh cüa nhà thâu khác có E-HSDT dáp ñg 
c bàn yêu câu cüa E-HSMT. 
26.3. Ben miii thu phài kim tra các khIa canh  k5 thut cüa 
E-HSDT theo quy djnh ti Mcic  14 và Miic 15 E-CDNT 
nhäm khäng djnh rang tat ca các yéu câu quy djnh trong B-
HSMT dã &rçYc dáp 1mg và E-HSDT không có nhUng sai 
khác, dt diêu kin ho.c bO sot các ni dung c bàn. 
26.4. E-HSDT không dáp üng co bàn các yêu c.0 nêu trong 
E-HSMT thI E-HSDT do sê bj loti; không ducic phép slra dôi 
các sai khác, d.t diêu kin ho.c bO sot ni dung cci bàn trong 
E-HSDT do nhim lam cho no trâ thành dáp 1mg cci ban B-
HSMT. 

27. Sal sot 27.1. V&i diu kin E-HSDT dáp 1mg co bàn yêu cu nêu 
không nghiêm trong B-HSMT thl Ben m&i thâu có the chap nhn các sai sot 
tr9ng ma không phâi là nhthig sai khác, dt diêu kin hay bO sot 

ni dung trong E-HSDT. 
27.2. Vâi diukin E-HSDT dap 1mg ca bàn E-HSMT, Ben 
mi thâu có the yêu câu nhà thâu cung cap các thông tin hoc 
tài 1iu can thiêt trong mt th&i h?n  hqp 1 dê slra chüa nhCtng 
sai sot không nghiêm tr9ng trong E-HSDT lien quan den các 
yêu câu ye tài lieu. Yêu câu cung cap các thông tin và các tài 
lieu dé khäc phiic các sai sot nay không duçic lien quan den 
bat kS'  khIa  canh  nào cüa giá dii thâu. Nêu không dáp (mg 
yêu câu nOi trên cüa Ben mi thâu thI E-HSDT cüa nhà thâu 
có the së bj loai. 
27.3. Vói diu kin E-HSDT dáp 1mg co ban E-HSMT, Ben 
mi thâu sê diêu chinh các sai sot không nghiêm tr9ng cho 
phü hçp vài yêu câu cüa E-HSMT. 

28. Nhà thu 28.1. Nhà th.0 chInh duçic k k& hçp dng vâi các nhà th&u 
ph ii phi trong danh sách các nhã thâu phi kê khai theo Mu s 

16 Chuang IV. Vic sIr dctng nhà thâu phi sê không lam 
thay dôi các trách nhim cIra nhà th.0 chInh. Nba thu chInh 
phài chju trách nhim ye khi luçng, chAt hrçTng, tin d và 
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các trách nhim khác di vth ph.n cong vic do nhà th.0 phii 
thirc hin. Nàng hrc và kinh nghim cüa nhà thâu phii Se 
khOng duçic xem xét khi dánh giá E-HSDT cüa nhà thâu 
chInh. Bàn than nhà thâu chInh phài dap irng các tiêu chI 
nàng hrc, kinh nghim (không xét den näng l'trc và kinh 
nghim cüa nhà thâu phi). 
Tnrng hcip trong E-HSDT, nu nhà th.0 chInh không d 
xuât sir ditng nba thâu phii cho mt cong vic ci the hoc 
không dr kiên các cong vic sê sü diing nhà thâu phii thI 
duoc hiêu là nha thâu chInh có trách thim thrc hin toàn b 
các cong vic thuc gói thâu. Trumg hqp trong qua trInh 
thrc hin hçp dông, neu phát hin vic sir d1ing nhà thâu phi 
thI nhà thâu chInh sê duçic coi là thirc hin hành vi "chuyên 
nhixqng thâu" theo quy djnh t.i Mic 4.8 E-CDNT. 
28.2. Nhà th.0 chInh chi dixçic sr ding nhà thu phii thrc 
hin các cong vic vâi tong giá trj dành cho nhà thâu phii 
không vuqt qua t l phân tram (%) trén giá dx thâu cüa nhà 
thâu theo quy djnh ti E-BDL. 
28.3. Nhà thAu chInh không dizcc sü ding nhà thâu phii cho 
cong vic khác ngoài cong vic dã kê khai si:r dçing nhà thâu 
phii nêu trong E-.HSDT; vic thay the, bô sung nhà thâu phii 
ngoài danh sách các nhà thâu ph dã nêu trong E-HSDT chi 
duçic th'çrc hin khi co l do xác dáng, hçip l và dixçc Chü 
dâu tu chap thi4n; trirông hqp sü ding nhà thâu phi cho 
cong vic khác ngoài cong vic dã ke khai sü dirng nhà thâu 
phi, ngoài danh sách các nhà thâu phi dã nêu trong E-HSDT 
ma không có l do chInh dáng và chua duçic ChU dâu tu chap 
thun dugc coi là hãnh vi "chuyên nhugng thâu". 

29. U'u dãi Di tuqng và cách tInh ixu däi: 
trong liya ch9n 29.1. Di tuçing duçic hung uu dãi là nhà thu có thng s lao 
nha thau dng là ntr giâi hoc thucing binh, ng1xi kbuyêt tt chim tSr 

1 ti'r 25% trâ len và có thai gian sir diing lao dng tOi thiêu 
bang thi gian thirc hin gói thâu nlnmg phài ton ti trong 
th&i gian thrc hin gói thâu; doanh nghip nhö, siêu nhô. 
29.2. Cách tInh izu dãi: nba thu thuc di tuçlng duqc hithng 
uu dãi ducic xêp hang cao hcm E-HSDT cüa nhà thâu không 
thuc dôi tuqng ducic hithng ixu dãi trong tru&ng hcp E- 
HSDT cüa các nhà thâu duçc dánh giá ngang nhau. Trumg 
hcrp sau khi uu dâi nêu các E-HSDT xep hang ngang nhau thI 
ru tiên xêp hong cao hcm cho nhà thâu & da phucing noi 

triên khai gói thâu. 

30. Thiro'ng 30.1. Vic thiwng thào hçp dng phài dira trên cac cG s& sau 
thão hçrp ding day: 
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(. va doi chieu 
tài 1iu 

a) Báo cáo dánh giá E-HSDT; 
b) E-HSDT và các tài lieu lam rô E-HSDT (nu co) cüa nhà 
thâu; 
c) E-HSMT. 
30.2. Nguyen tc thixmg tháo hçip dng: Không tin hành 
thucing thão dôi vâi cac ni dung nhà thâu dä chào thâu theo 
dung yêu câu cüa E-HSMT; 
30.3. Ni dung thrnmg thào hçip dng: 

a) Thuong thão v nhQng ni dung chua dü chi ti&, chxa rô 
ho.c chua phü hqp, chua thông nhât giia E-HSMT và B-. 
HSDT, giüa các ni dung khác nhau trong E-HSDT có the 
dn den các phát sinh, tranh chap ho.c ãnh hithng den trách 
nhim cüa các ben trong qua trinh thrc hin hçip dông; 

b) Thuong thào v các sai lch do nhà th.0 dã phát hin (nu 
co); 
c) Thucing thào v các vAn d phát sinh trong qua trInh 1ira 
chçn nhà thâu (nêu có) nhàm m1ic tiêu hoàn thin các ni 
dung chi tiêt cUa gói thâu; 

d) Thumg tháo v các sai sot không nghiêm tr9ng quy djnh 
t.i Mic 27 E-CDNT; 
d) Thuong tháo v các ni dung cAn thit khác. 
30.4. Trong qua trInh thixcmg thào hqp dng, các ben tham 
gia thucing thào tiên hành hoàn thin dir thào van bàn hcrp 
dông; E-DKCT cüa hçip dông, ph'çi lic hgp dông gôm danh 
mic chi tiêt ye phm vi cong vic, bang giá, tiên d thrc 
hin. 
30.5. Nba th&u dugc miii vào thi.rcing thão hçTp dng phái np 
các tài lieu chi'rng minh tu each hcip l, näng hrc và kinh 
nghim cho ben môi thâu dê dôi chiêu vi thông tin nhà thâu 
kê khai trong E-HSDT. Triiông hçrp phát hin nba thâu kê 
khai không trung thrc dan den lam sai lch kêt qua hra chçn 
nhà thâu thI nhà thâu së b coi là có hành vi gian ln quy dnh 
tai diem c Mic 4.4 E-CDNT. 
30.6. Tnrng hgp thuang thào không thành công, Ben mi 
thâu báo cáo Chü dâu tir xem xét, quyt djnh mñ nhà thAu 
xêp hng tiêp theo vào thuang thào; tnthng hqp thuong thão 
v&i các nhà thâu xêp hng tiêp theo không thành cOng thI 
Ben mi thâu báo cáo Chü dâu tu xem xét, quy& djnh hüy 
thâu theo quy dnh tai  diem a Mic 32.1 E-CDNT. 

31. Diu kin 
xét duyt 
trüng thAu  

Nhà thAu duqc xem xét, d ngh trüng thAu khi dáp üng dü 
các diêu kin sau day: 
31.1. Co E-HSDT hçip l theo quy djnh tai  Miic 1 Chumg 
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III; 
31.2. Co nãng hrc và kinh nghim dáp üng yêu câu theo quy 
djnh tai  Mic 2 Chwng III; 
31.3. Co d xut v k thut dáp üng yêu cu theo quy djnh 
ti Mc 3 Chuang III; 
31.4. Dáp üng diu kin theo quy djnh tai  E-BDL; 

31 ;5. Co giá d ngh trüng th.0 (dA bao gm thu& phi, 1 phi 
(nêu co)) không vuçit giá gói thâu duqc phé duyt. 

32. Hüy thu 32.1. Ben mäi th.0 sê thông báo hüy thu trong tnthng hqp 
sau dày: 

a) Không có nhà th&u tham dci hoc tt cá E-HSDT không 
dáp ng thrçc các yêu câu nêu trong E-HSMT; 

b) Thay di m11c tiêu, pham vi du tu dã ghi trong E-HSMT; 
c)E-HSMT không tuãn thu quy dnh cüa pháp 1ut v d.0 
thâu ho.c quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan dan den 
nhà thâu dixqc lra chçn không dáp üng yêu câu dê thrc hin 
gói thâu, d an; 
d) Co b&ng chirng v vic dua, nh.n, môi giâi hi 1, thông 
thâu, gian 1n, igi dçing chüc vi, quyên han  dê can thip trái 
pháp luat  vào hoat dng dâu thâu dan den lam sai 1ch kêt 
qua hra chçn nhà thâu. 

32.2. T chüc, cá nhân vi phm quy djnh pháp 1u.t v du 
thâu dan den hüy thâu (theo quy djnh t.i diem c và diem d 
M'tc 32.1 E-CDNT) phài den bü chi phi cho các ben lien 
quan và bj xü 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
32.3. Tru&ng hçip hüy thu theo quy djnh ti Mic 32.1 E- 
CDNT, trong thai hn 5 ngày lam vic Ben mi thâu phâi 
hoàn trã hoc giái toà báo dam dir thâu cho nhà thâu dä np 
bàn gôc bào dam dtr thâu, trui tnthng hçp nhà thâu vi ph.m 
quy djnh t.i diem d M%ic 32.1 E-CDNT. 

33. Thông báo 33.1. Trong thñ hn quy djnh tai  E-BDL, Bênmt'yi thu phài 
kt qua h'a gri van ban thông báo kêt qua hra ch9n nhà thâu cho các nhà 
ch9n nhà thu thâu tham dci thâu theo duông buu din, fax và phãi däng tài 

kêt qua lra chçn nhà thâu trên H thông. Ni dung thông báo 
kêt qua hra chçn nhà thâu nhu sau: 
a) Thông tin v gói thAu: 
- S E-TBMT; 
- Ten gói thu; 
- Giá gói thâu hoc dr toán duqc duyt (nu có); 
- Ten Ben miii th.u; 
- Hmnh thüc 1a chon nhà thu; 
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- Lo.i hqp dng; 

- Th?yi gian thirc hin hcp dng; 
- Thii dim hoàn thãnh d.ng tãi kt qua 1ra chçn nba thu; 
b) Thông tin v nhà th.0 trüng thu: 
- Ma s doanh nghip hoc s Däng k kinh doanh cüa nhà 
thâu; 
-Tênnhàthâu; 
- Giá dir thu; 
- Giá dir thu sau giãm giá (nu co); 
- Dim k5 thut (nu co); 
- Giá dánh giá (nu co); 
- Giá trüng thu; 
33.2. Tru&ng hcip hüy thu theo quy djnh tai  dim aMiic 
32.1 E-CDNT, trong thông báo kêt qua lira ch9n nba thâu và 
trên H thông phài nêu rô 1 do hUy thâu. 
33.3. Trong van bàn thông báo phâi neu rO danh sách nba 
thâu không dixçic hra chçn và torn tat ye 1 do không ducxc lira 
chçn cüa trng nhà thâu. 

34. Giãi quyt 
kin nhj trong 
du thau 

Khi thy quyn và igi Ich hcip pháp cUa rnInh bj ãnh h'ir&ng, 
nba thâu có quyên gui don kiên nghj ye các van dê trong qua 
trInh lira ch9n nhà thâu, kêt qua lira ch9n nhà thâu den Chi't 
dâu tu, Ngi.rôi có thãm quyên, Hi dông lix van theo dja chi 
quy djnh t.i E-BDL. Vic giãi quyêt kiên nghj trong dâu 
thâu duçic thrc hin theo quy djnh ti Mic 1 Chuong XII 
Lut dâu thâu và Miic 2 Chixong XII Nghj djnh 63. 

35. Theo döi, 
giám sat qua 
trinh 1a chQn 
nhà thâu 

Khi phát hin hành vi, ni dung không phü hçip quy djnh cüa 
pháp 1ut dâu thâu, nba thâu CO trách nbim thông báo cho to 
chüc, cá nhân thirc hin nbim viii theo dói, giám sat theo quy 
djnh tai  E-BDL. 

36.Thay dii 
khôi lirçYng 
djch vi 

Vào thii dim trao hcip dng, can cir vào quy mô, tInh ch.t 
cüa gói thâu djch vii phi tu van, Ben mO'i thâu có quyên tang 
ho.c giâm khôi hrqng djch vi nêu trong Chucmg IV vâi diêu 
kin sir thay dôi do không vuçlt qua t 1 quy djnh tai  E-BDL 
và không cO bat k' thay dôi nào ye don giá hay các diêu 
kin, diêu khoãn khác cüa E-HSDT và E-HSMT. 

37. Thông báo 
chap thun E- 
HSDT và trao 
hqp ding 

Dng thi vOi thông báo kêt qua lira chçn nhà thu, Ben mi 
thâu gui thông báo chap thu.n E-HSDT và trao hqp dng, 
bao gOm Ca yêU câu ye bin pháp bào dam thrc hin hqp 
dông, thai gian hoàn thin, k kt hqp dng theo quy djnh tai 
Mâu so 22 Chuong VIII cho nhà thâu truing thâu vâi diu 
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kin nhà thu cia duiçic xác rninh là dü nAng lirc d thirc hin 
tot hcip dông. Thông báo chap thun E-HSDT và thông báo 
trao hqp dông là rnt phân cüa ho so' hqp dông. Tri.r&ng hqp 
nhà thâu tthng thâu không den hoàn thin, k kêt hçip dông 
ho.c không np bâo dam thirc hin hcTp dông theo thai hn 
nêu trong thông báo chap thun E-HSDT và trao hcp dông 
thI nhà thâu s bj loai và không ducc hoàn trã giá trj bào dam 
dir thâu theo quy djnh tai  diem b Miic 17.3 E-CDNT. 

38. Diu kin 38.1. Tai  thai dim k k& hçip dng, E-HSDT cüa nhà thu 
k kt hçrp ducic la ch9n con hiu hrc. 
dong 38.2. Ti thyi dim k k& hcp dng, nhà thu thrçic hra ch9n 

phâi bào dam dáp 1mg yêu câu ye nng 1irc k5 thut, tài chInh 
dê thc hin gói thâu. Tru&ng hçip thirc tê nba thâu không 
cOn dáp 1mg cci bàn yêu câu ye nAng lrc, kinh nghim theo 
quy djnh nêu trong E-HSMT thl Chü dau tu' së tir chôi k kêt 
hcip dông vói nhà thâu. Khi do, Chli dâu tu sê hüy quyêt djnh 
phê duyt ket qua hra chçn nhà thâu, thông báo chap thu.n 
E-HSDT và trao hqp dông truóc do và mi nhà thâu xêp 
hang tiêp theo sau khi xem xét E-HSDT cia dáp 1mg các yêu 
câu elm E-HSMT vào thuo'ng thào hçip dông. 
38.3. Chü d.0 tu phài bão dam các diu kin v vn tm 1mg, 
vOn thanh ton va các diêu kiên can thiêt khác dê triên khai 
thrc hin gói thâu theo dung tiên d. 

39. Bão dam 39.1. Tnrâc khi hcrp dng có hiu içrc, nhà thAu trüng thu 
thiyc hin hçrp phài cimg cap mt bão dam th?c hin hqp dông theo hInh 
dông th'Crc thu bão lãnh do ngân hang hoc to chüc tIn dçing hoat 

dng hçrp pháp tai  Vit Nam phát hành vâi ni dung và yêu 
câu thu quy djnh tai  Mic 6.1 E-DKCT. Thu bâo lath thirc 
hin hcp dông phãi sIr ding Mâu so 22 Chucing VIII ho.c 
mt mâu khác duçic ChIr dâu tu chap thu.n. 

3?.2. Nhà th.0 không dugc hoàn trã bâo dam thirc hin hçip 
dông trong trung hçip sau day: 
a) TIr chi thçrc hin hqp dng khi hçp dng có hiu hrc; 
b) Vi phm thOa thun trong hçp dng; 
c) Thirc hin hqp dng ch.m tin d do 1i elm mmnh nhung 
tlr chôi gia hn hiu hrc elm bao dam thirc hin hcip dông. 
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Chtrong II. BANG DfY LIIU DAU THAU 

E-CDNT 1.1 Ten Ben mñ thu là: fTheo ten dáng k5. trên H tMngJ. 

E-CDNT 1.2 Ten gói thâu: [Theo E-TBMTJ. 
Ten dir an là:__fTheo  E-TBMTJ. 
Th?yi gian th%rc hin hçip dng là: fghi thai gian cy 

the theo ké hogch 4a chQn nhà thâu dwcic duyt]. 

E-CDNT 3 Ngun vn (ho.c phtxang thüc thu xp van): E- ___[Theo  
TBMT]. 

E-CDNT 5.3 Bão dam canh  tranh trong du th.0 theo quy djnh nhu sau: 
- Nhà thu tham dx thu không có c phn hoc vn gop trên 

30% vói. [ghi day th ten và dja chi C7ndáu tu', Ben mô'i 
thâu], trü tring hqp Chü dâu tu, Ben rni thâu, nba thâu tham 
dir thâu thuc cüng mt tp doàn kinh té nhà nithc và san phãm 
thuc gói thâu là dâu vào cüa Chü dâu tu, Ben mi thâu, là dâu 
ra cüa nhà thâu tham dir thâu, dông thii là ngành nghê san xuât, 
kinh doanh chInh cüa tp doàn. 

- Nhà thu tham di thu không có c ph.n hoc vén gop vâi 
các nhà thâu tu van; không cUng có cô phân ho.c von gop trên 
20% cüa mOt  to chüc, cá nhân khác vâi tirng ben. Cii the nhu 
sau: 

+ Tu vn 1p, thrn tra, thm djnh h so thi& k, dir 
toán: fghi day dz ten và dja chi cüa don vj tu' van (neu co)], 

+ Iii v.n1p E-HSMT: [ghi dcy dz ten và dja chi cia don 
vi tu' van 'neu co,)J; 

+ Tix v.n thm djnh E-HSMT: fghi dy di ten và dja chi 
cia don vj tu' van (neu co)], 

+ Tix vn dánh giá E-HSDT: [ghi dy dü ten và dja chi 
cz.a don vi tu' van (nêu có)]; 

+ Tu vn th.m djnh k& qua hra ch9n nhà thu: fghi ddy 
di ten và dia chi cia don vj tu' van (neu có)]; 

Nba thu tham dir th.0 không cüng thuc mt cor quan hoc 
tôChüc trrc tiêp quán l vóV: [ghi day dz ten và dja chi 0th 
dáu tu', Ben mô'i thduJ. 

E-CDNT 
10.1(a) 

Nhà thâu phài np cüng vài E-HSDT Các tài lieu sau 
day: fghi ten các tài lieu can thiêt khác ma nhà tháu can np 
ciing vol E-HSDT theo yêu câu trên cci so' phIi hcip vO'i quy mO, 
tInh chat cia gOi tháu và khóng lam hzn cM sy' tham dy' thu 
cia nhà tháu. Nêu không có yêu cu thI phái ghi rö là "không 
yêu câu "I. 

'Chi dánh gia nQi dung nay d6i vài nhà thAu là dcm vj sr nghip. 
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E-CDNT 
15.2 

Các tài 1iu d ch(mg minh näng 1irc thirc hin hcp dng nu duc 
cong nhn tráng thâu bao gôm: flit kê các tài lieu can thiêtj. 

E-CDNT 
17.1 

Ni dung bão dam dr th.u: 
- Giá trj và dng tin bào dam dir thu: [H th6ng trIch xuá't 

ti E- TBMTJ 
- Thii gian Co hiu 1irc cüa bào dam d1r th.u: [H thong trIch 

xuát t E-TBMT] 

E-CDNT 
21.1 

Phuong pháp dánh giá E-HSDT là: 

[Ben m&i thu can c quy rnô, tmnh chá't cia gói thu ma áp 
dyng phwo'ng pháp giá tháp nhât hoc phwong pháp giá dánh giá 
cho phit hQp vài tiêu chuán dánh giá quy djnh tgi C'hwong III]. 

E-CDNT 
23.2 

Xp hng nhà th.u: [H thdng trIch xut khi chQn phu'cing 
pháp dánh giá tçii Myc 21.1 nhw sau: 

- Chçnphuvngpháp giá th4 nhcit thI trIch xuat: "nhà tháu có 
giá dy' thâu sau khi z'ric di giá frj giám giá (neu co) thâp nhát du'cc 
xêv thz nhát "; 

- ChQn phu'ong pháp giá dánh giá thI trIch xuá't: "nhà thcu Co 
giá dánh giá tháp nhât du'ctc xêp th nhât '7. 

E-CDNT 
28.2 

Giá trj t& da dành cho nhàth&u phii: giá dirth.0 cüa nhà 
thâu [thy theo quy mO, tInh chat gOi tháu, Ben mO'i thâu ghi tj' l % 
chophh hcip]. 

E-CDNT 
31.4 

[H th6ng trIch xuá't khi chQn phu'oiig pháp dánh giá tqi 
Myc 21.1 nhu' sau: 

- ChQnphwoigpháp giá th4v  nhcit thI irIch udt. :'nha  thu cO 
giá dy' thâu sau khi trf' di giá trj giám giá (nêu cO) thâp nhát", 

- ChQn phzrongpháp giá dánh giá thI trIch xud't. "nhà thcu cO 
giá dánh giá tháp nhát"]. 

E-CDNT 
33.1 

Thai hn däng tâi k& qua lirra chçn nhà th.0 trên H thng 
là [ghi cy the so ngày, nhwng tOl da là 07 ngày lam vicJ ngày 
lam vic, kê tr ngày Chü dâu tu phê duyt kêt qua hra ch9n nhà 
thâu. 

E-CDNT 34 - Dja chi cüa ChU du tu: fghi dcy di ten, dja chi, s din 
thogi, sO faxj; 

- Dja chi cüa NguOi có thm quyn: [ghi dy di ten, dja 
chi, sO diên thoai, sO faxJ; 

- Dja chi cüa b phn thu?mg trrc giüp vic Hi dng tu 
van: fghi day di ten, dfa clii, sO din thoçzi, sO fax]. 

E-CDNT 35 Da chi cUa to chüc, Ca nhân thrc hin nhim vii theo dOi, giám 
sat: fghi day dz ten, dja chi, sá din thogi, sdfax cüa td chic, 
cá nhán du'ctc Ngw&i cO thám quyên giao nhim vy thy'c hin theo 



26 

d6i, giám sat qua trInh 4a chQn nhà thdu cza gói thu/dr an ('nlu 
có)]. 

E-CDNT 36 T 1 tang khi luçng ti da là: fghi t) l %J; 
T l giâm khi lixqng ti da là: [ghi t)' l %]. 
[ghi rö t)' l tang hoc giám khdi lwcmg djch vi nhu'ng không 

vu'c't qua 20% khôi lupng mô'i tháuJ. 
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Chwrng III. TIEU CHUAN DANH GIA E-HSDT 

Miic 1. Dánh giá tInh hçrp 1 cüa E-HSDT 

E-HSDT cüa nhà thu ducic dánh giá là hçp l khi dáp 1rng dy dü các ni 
dung sau day: 

1. Co bào dam dir thAu không vi pham mt trong các trtrô'ng hcp quy djnh 
tai Miic 17.2 E-CDNT. Thu bào lânh phài duqc di din hqp pháp cüa ngân 
hang hoc t chirc tin dting hoat dng hqp pháp tai  Vit Nam k ten vói giá trj 
và thyi hn hiu lirc, ten cüa Ben mi thu (dcn vj thii hu&ng) theo quy djnh ti 
Mc 17.1 E-CDNT; 

2. Không có ten trong hai ho.c nhiu E-HSDT v&i tu each là nhà thu 
chinh (nba th.0 dc l.p ho.c thànb viên trong lien danh) di vâi cüng mt gói 
th.u. 

3. Co thôa thun lien danh dugc d.i din hgp pháp cüa thng thành viên lien 
danh k ten, dóng du (nu có). Trong thôa thun lien danh phãi nêu rô ni dung 
cong vic ii th, uâc tInh giá trj tucYng üng ma tmg thãnh viên trong lien danh 
sê thirc hin, trách nhim cüa thành viên d.i din lien danh sir ding chüng thu 
s cüa mInh d tham dir thu, thrc hin bào dam dr thu; 

Tru&ng hçp Co sir sai khác giüa thông tin v bâo dam dir thu, thóa thun 
lien danh ma nhà thu ke khai trén H tMng và thông tin trong file quét (scan) 
thu bão 1nh, thOa thu.n lien •danh thI cn cü vào thông tin trong file quét (scan) 
thu bào lâith dir th.u, thOa thun lien danh d dánh giá. 

4. Nlìà thu bâo dam tu each hçp 1 theo quy djnh tai  Mic 5 B-CDNT. 

Nba th&u CO E-HSDT hçip 1 duçic xem xét, dánh giá trong các buóc tip 
theo. 

Mic 2. Tiêu chun dánh giá v nãng lirc và kinh nghim 

Di vâi nhà thu lien danh thI näng 1irc, kinh nghim duçic xác djnh b&ng 
thng näng lirc, kinh nghim cüa các thành viên lien danh song phâi bâo dam 
tüng thành viên lien danh dáp üng nàng hrc, kinh nghim di vth ph vic ma 
thânh viên do dam nhn trong lien danh; nu bt k' thãnh viên nào trong lien 
danh không dáp irng v nng lirc, kinh nghim thI nba thu lien danh duçic dánh 
giá là không dáp 1rng yêu cu. 

Nàng lrc và kinh nghim cüa nhà thu phi s không duçic xem xét khi 
dánh giá E-HSDT cüa nhà th.0 chInh. Ban than nba thu chInh phâi dáp frng các 
tiêu chI v nàng hrc và kinh nghim (khong xét dn näng lirc và kinb nghim 
cüa nhà thu phii). 
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Vic dánh giá v nàng Fçrc và kinh nghim duçic thrc hin theo các tiêu 
chuân dánh giá quy djnh dithi day, nhà thu ducic dánh giá là dat  v nàng 1irc và 
kinh nghim khi dáp üng tat ca các tiêu chun dánh giá. 

2.1. Tiêu chun dánh giá v näng liyc và kinh nghim: 

Tiêu chun dánh giá v nàng lirc, kinh nghim thrc hin theo Mu s 03 
Chixong IV. Biêu mu nay duçc s hóa duâi dng webform trén H tMng. 

2.2. Tiêu chuân dánh giá v nãng bye k5 thu@: 

a) Ye khã nãng huy dng nhân siy chü cht1; 

Tiêu chu.n dánh giá v nhân sir chü ch& thrc hin theo Mu s 04A 
Chrnmg IV. Biu mu nay duqc s hóa dithi dang Webform trén H thng. 

A 9 W A A • b) Ye kha nang huy dQng may moe, thiet b!  diy kien thrc hiçn goi 
thau; 

Tiêu chu.n dánh giá v khã näng huy dng may móc, thi& bj chü yu thirc 
hin theo Mu s 04B Chuang IV. Biu mu nay duçic s hóa dizth dang 
Webform trên H thng. 

Miic 3. Tiêu chun dánh giá v k5' thnt 

Sr ding tiêu chI dat,  không  dat  hoc phiwng pháp chm dim theo thang 
dim 100 hoc 1.000 d xây dmg tiêu chu.n dánh giá v k5 thi4t, trong do uu 
tiên áp diing tiêu chI dat,  không  dat.  Vic xây dirng tiêu chun dánh giá v k 
thut dra trên yêu c.0 v các san phm d.0 ra dugc nêu tai  Chucmg V. Can cir 
vào t1rng gói thu cit th& khi 1p E-HSMT phái ci th hóa các tiêu chI dánh giá 
di vâi thông s k thut, quy each san phm du ra, tiêu chun, chat lixçmg 
djch v11 bao gm: 

- TInh hiu qua cüa vic cung c.p djch vii; 

- Mirc d hiu bit v tInh chit và miic dIch Cong vic; 

- TInh hqp l và khã thi cüa k hoach, các giãi pháp k5' thut, bin pháp t 
chrc cung cp djch vi1; 

- Müc d dáp img h thng dam bão chit Jirçmg và phuong pháp thirc hin; 

- M'Crc d dáp üng các yêu cu v tiêu chun thrc hin djch vi; 

- Tiên d thçrc hin gói th&u dáp rng yêu cu cüa E-HSMT; 

'Can cr quy mô, tInh chit cüa gOi thu và phâp 1utchuyên ngành ma Bn mi thu quy djnh yêu cu v nhân 
sir huy dng cho phi hçip. Nhüng goi thâu phi tir van không can huy dng nhân sv có trInh d cao thI bo n'i 
dung nay. Trtr&ng h9p áp dung ni dung nay, Ben mi thau cn 1it kC ye v tn Cong sO ltr9Tlg, tong sO nàm 
kinh nghim, kinh nghirn tôi thiêu trong các cOng viêctixong ti dê nha thâu lam c s chào thau. 
2  Can cr quy rno, tInh chat cia gói theu ma Ben m&i thâu quy djnh yeu câu vO may moe, thiêt bj chU yeu d,r kién 
huy dng và so hiqng dO thrc hin gOi thâu cho phU hcp. Nhing gói thâu phi tir van không can s& diing may 
mOc, thiOt bj chC yOu thI bô ni dung nay. Tnrxng hcip áp ding nOi  dung nay, Ben mii thâu can 1it ke ye 1oi 
thiet bj, dc diOm thiet bj, so lircmg thiOt bj dO nhã thu lam ca s chão thu. 
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- Bào dam diu kin v sinh môi trixYng và các diu kin khác nhu phàng 
cháy, chia cháy, an toàn lao dng (nu co); 

- Kinh nghim và uy tin cUa nhà thu thông qua vic thirc hin các hqp 
dông tuong tir trithc do; 

- Các yu t c.n thi& khác. 

3.1. Dánh giá theo phtrorng pháp chm diem1: 

Can cir quy mô, tinh cht cüa gói thu ma cO th quy djnh müc dim yêu 
eu ti thiu d& v&i mt s tiêu chun thng quát. Müc dim yêu c.0 thi thiu 
quy djnh không thp han 70% tng s dim v k thut. E-HSDT có tng s 
dim (cing nhu s dim cüa mt s tiêu chu.n thng quát) dat  b&ng hoc vucYt 
mire dim yêu cu t6i thiu sê dugc dánh giá là dat  yêu cu v& k5 thut và dirge 
tip ttic xem xét v tài chInh. 

3.2. Dánh giá theo phtrong pháp ttt/không dt2: 

Can ci'r quy mô, tInh chit cüa gói thAu ma xác djnh müc d yêu cu di vâi 
tirng ni dung. Di vâi các tiêu chI dánh giá tng quát, chi sr ding tiêu chI dat, 
không dat.  Di vói các tiêu chI chi tit Ca bàn trong tiêu chI tng quát, chi sü 
dimg tiêu chi dat,  không  dat;  d& vói các tiêu chI chi tit không ca ban trong tiêu 
chI thng quát ngoài tiêu chI dat,  không  dat,  dugc áp ding them tiêu chi chap 
nhn dugc nhung không dixqc vuçit qua 30% tng s các tiêu chI chi ti& trong 
tiêu chI tng quát do. 

Tiêu chI tng quát dugc dánh giá là dat  khi tt ca các tiêu chI chi tit ca bàn 
dugc dánh giá là dat  và các tiêu chi chi ti& không ca bàn dugc dánh giá là dat 
hoc chip nhn dirge. 

E-HSDT duge dánh giá là dáp üng yêu cu v k thuat khi cO tt cã cac 
tiêu chI thng quát du duge dánh giá là dat. 

A Miic 4. Tieu chuan danh gia ye gia 

Can cü tInh chit, quy mô cüa tüng gói th.0 ci th ma lira ch9n mt trong 
hai phi.rang pháp dithi day cho phü hcip: 

4.1. Phro'ng pháp giá thp nht3: 

Cách xác djnh giá thp nht theo các buáe sau day: 

Buâc 1. Xác dnh giá dir th.u, giá dr thAu sau giàm giá (n&i co); 

Buâc 2. Xêp hng nhà thâu: E-HSDT có giá d thâu sau khi trü di giá trj giãm 
giá (nêu co) thâp nht duge xp hang thu nht. 

'Tnxmg hcip ãp diing phirong phap nay thI xóa bô Khoãn 3.2. Dánh giá theo phuong pháp dat, không dat. 
2 Tmg hcip áp ding phrang pháp nay thI xoá bô Khoãn 3.1. Dánh giá theo phucing pháp chm dim. 

Trix&ng hqp áp dung phuang pháp nay thi xóa bó Khoân 4.2. Phtrong pháp gia dánh giá. 
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4.2. Phu'crng pháp giá dánh giá1: 

Cách xác djnh giá dánh giá theo các buâc sau day: 

Bróc 1. Xác djnh giá dr thu, giá dir thu sau giãm giá (nu co); 

Bithc 2. Xác djnh giá dánh giá: 

Vic xác djnh giá dánh giá di.rçic thirc hin theo cong thi'rc sau day: 

GDG =G±AG  

Trong do: 

- G là giá dr th.0 sau khi trr di giá trj giãm giá (n&i co); 

- L\G là giá trj các yu t dugc quy v mt mt bang bao gm: 

+ Chi phi lâi vay (nu co); 

+ Ch.t hrçing; 

+ Các yu t khác (nu cO). 

Buóc 3. Xp h.ng nhà th.u: E-HSDT có giá dánh giá thp nht duçic xp 
hang thu nht. 

'Trtrxng hçip áp ding phtrcing pháp nay thi xóa bô Khoàn 4.1. Phi.rang pháp giá thp nhk 
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Chtrorng IV. BIEU MAU MOI THAU VA Dli' THAU 

Stt Biêu mu 
Cách 
thirc 
hin 

Trách nhim 
thirc hin 

B en 

A thau 

Nhà 
thâu 

1 Mu s O1A. Pham vi cung cp (ap dung di vâi 
loi hçip dông trçn gói) 

So hóa 
duói 
dang 

Webform 
trer H 
thong 

X 

X Mu s 01B. Phm vi cungcp (áp d'ting di vâi 
loai hap dông theo dan giá cô dnh) 

X Mâu so 01C. Pham vi cung cap (ap ding doi vcii 
1oi hap dông theo dan giá diêu chinh) 

x 2 Mu s 02. Bang tin do thuc hiên 

X 3 Mu s 03. Bang tiêu chu.n dánh giá v näng 1irc 
và kinh nghim 

X 4 Mu s 04A. Yêu c.0 nhân sir chü ch& 

Mu s 04B. Yêu cu thit bj may móc dir kin 
thrc hin gói thâu 

X 

I 
A A A A A - A 

Mau thu9c Ho so de xuat ye ky thuit 

5 Mu s 05. Giy üy quyn X 

6 Mu s 06. Thóa thi4n lien danh scan va 

X 

7 Mu s 07A. Báo lãnh dçr th.0 (ap dyrig trong 
tru&ng hap nhà thu dôc lap) 

dInh kern 
kin nçp 

E-HSDT 

x 

Mu s 07B. Bâo lânh dir th.0 (ap d1ng trong 
triiông hap nhà thâu lien danh) 

X 

8 Mu s 08. Dan dr th.0 (thrc hin trên H thng) hóa X 

9 
. 

Mau so 09. Phan cong trach nhiem cong viec trong 
A thoa thuan lien danh 

dixói 
dang 

Web form 

X 

10 Miu s 1 OA. Hap dng tuang tr do nhà thu thyc 
hin 

trer H 
thông 

x 
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Miu s lOB. Mo tâ tInh chit tixcmg tr cüa hçTp 
dông 

X 

11 Mu s 11 A. Bang d xut nhân sr chü ch& X 

Mu s 1 lB. Bang i ljch chuyên mon cüa nhãn. s11 

chü chôt 
X 

Miu s 1 1C. Bang kinh nghim chuyên mon x 

Mu s 1 1D. Bang kê khai thi& bj X 

12 Mu s 12. Hçip dng không hoàn thãnh trong qua 
khi 

X 

13 Mu s 13. TInh hInh tài chInh cüa nhà th&u X 

14 Mu s 14. Ngun hrc tài chInh X 

15 Mu s 15. Ngun 1%rc tài chInh hang tháng cho các 
hcip dông dang thirc hin 

X 

16 Mu s 16. Phm vi cong vic s1r ding nhà th.0 
phi 

X 

17 Mu s 17. Bang tin d thirc hin X 

II Mu thuôc Hil so' d xuât v tài chInh 

18 Mu s 1 8A. Bang giá dir thu cüa djch vi phi tu 
van (ap dçing 1oi hçip dông trçn goi) 

X 

Mu s 18B. Bang giá dr th.0 cUa djch vii phi tu 
van (ap dung 1oi hcp dông theo dan giá cô djnh) 

X 

Mu s 18C. Bang giá dr thu cüa djch vi phi tu 
van (ap diing loai hçip dông theo dan giá diu 
chinh) 

X 

19 Mu s 19. Dan dix thu thuôc HSDXTC X 
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Mu s O1A (webform trên H thng) 

PHAM VI CUNG CAP 
(ap diing di vri 1oi hçrp ding trQn gói) 

Ben mi thu lit kê chi tit danh mic các djch v11 yeu cu cung cp. Trong do cn nêu rô khi luçing miii th.0 và các mô 
tá djch vi vói các diên giãi chi tiêt (nêu thây can thiét). 

STT Danh miic 
dich.vu Mo tã dich vu(*) Don vi tInh Kh& lirong Ghi chü 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Hoat d3ng 1 
2 Hoat d3ng 2 

n Hoat d5ng n 

Ghi chü: 

(1), (2), (3), (4): Ben mài thu ghi các nt3i dung cong vic d nhà thu lam ccr sà chào giá dr thcu. 

(*) Dn chiê'u dé'n n5i dung tuong th'zg quy djnh tgi Chucing V (vi dy: ten Myc, s trang...) 
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A A Mau so O1B (webform tren Hç thong) 

PIIAM VI CUNG CAP 
(ap dtng di vó'i 1oi hqp ding theo don giá c djnh) 

Ben mii thu liêt kê chi tit danh m11c các djch vi yêu cu cung cp. Trong do cn néu rö khi lucing mi thâu Va CC mô tâ 
djch vii v9i các diên giâi chi tiêt (nêu thây can thiêt). 

STT Danh muc 
dichvu Mo tã dich Don vi tInh Khi lirong Ghi chu 

(1) (2) (3) : (4) (5) 

1 Hogt dóng 1 
2 Hoat d3ng 2 

n Hoat d5ng n 

Chi phi dr phông cho khi hrçrng phát sinh (**) b% 

Ghichz: 
(1), (2), (3), (4): Ben mài thu ghi các ni dung cong vic dé nhà thâu lam cci sà chào giá dy thâu. 

(*) DJn chiê'u dé'n n5i dung tztcrng zng quy djnh tqi Chwo'ng V. (vi dy: ten Myc, sO' trang...) 

(* *) Trong E-HSMTphái ghi rö tj' l drphông cho kh6i lwçingphát sinh (b%) d nhà thu lam cc' sá chào thcu. 
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A A Mau so O1C (Webform tren Hç thong) 

PIJAM VI CUNG CAP 
(ap diing di vói 1oi hçrp d1ng theo dorn giá diu chinh) 

Ben miii thu liêt ke chi tit danh muc các djch vu yêu cu cung cp. Trong do cn nêu rô khi 1uqng m?i th.0 Va the mô 
tâ djch v vâi các diên giâi chi tiêt (nêu thây can thiêt). 

STT Danh muc 
dich VU : 

Mo tã dich vu(*) Don vi tInh Kh& itrong 
S 
 

Ghi chit 

(1) (2) 3) 
:

(4) (5) 

1 Hoat d5ng 1 
2 Hoat d5ng 2 

n Hogtd5ngn 
Chi phi thy phông cho khi hrqng phát sinh (**) bl% 

Chi phi diy phông tru'qt giá 
(***) 

b2% 

Ghichz: 
(1), (2), (3), (4): Ben mài tháu ghi các nç3i dung cong vic dê nhà thdu lam co so chào giá c4 thâu. 

(V Dn chilu din nç5i dung tu'oizg ing quy djnh tgi Ghwcing V (vI dy: ten Myc, sd trang...) 
(**) (* * *) Trong E-HSMTphái ghi rö tj l c4rphông cho khi lupizgphát sinh (bl %) và t l dy'phông trwctt giá (b2%,) dê 

nhà tháu lam co sO chào tháu. 
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Mu s 02 (webform trên He thng) 

BANG TIEN DQ THC HIN 

Nêu yeu c.0 v thii gian thirc hin hqp dng theo ngày/tu.nItháng 

Thôi giän thiyc hin hçrp d1ng TrIch xudt E-TBMT 

  

Trithng hçp cn 1p k ho.ch thirc hin11jch trInh thirc hin cho ti'rng ho.t dng thI Ben m?ii thu nêu rô ten djch vi và 
khôi krqng cong vic, tién d cung cap cii the và dja diem nhu bang duâi day: 

STT Danh muc Kh& lirong , 
moi than Born vi Tin do thirc 

A (*) 

hiçn 
A Yen can dau ra Pm dim thtrc 

A hiçn. 
1 Hoqt d5ng 1 
2 Hogt d3ng 2 

n Hoat dc3ng n 

Ghi chz: 

(*) Can cz' quy mó, tInh chat cüa gói thcu cüng nhw logi djch vy cy th ma quy djnh v tié'n d thyv hin. 
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A A A A A Mau so 03 webform tren Hç thong) 

BANG TIEU CHUAN DANH GIA VE NANG LC VA KINH NGHIM 

Mo tã 

Các tiêu chI nàng Itc Va kinh nghim 
Tài. 
Iiêü - 

A : can - 
np 

-, A Nha than 
dc 1p 

• A- •-, Tongcac 
thành 

viên -lien - 
danh - - 

Ttrng 
thành viên 
lien dank 

A-o •.;• Toi thieu - 
mt thành 

jfl :fl: 

danh - 

7 A A A A- . Cac yen can can tuan thu  
Nhà thu lien dañh 

1 Không áp 
dicing 

Ljch sfr không 
hoàn thành ho'p 

A dong  

îü ngày 01 tháng 01 näm " dn th?yi 
diem dóng thâu, nhà thâu không có hcip dông 
không hoàn thành 2 . 

Phài thóa 
man yêu 
cau nay 

Phâi thóa 
man yêu 
cau nay 

Không áp 
diing 

* 

so 12 

2 Nãng hyc tài chInh 

2.1 

Doanh thu bInh quãn hang nàm ti thiu là 
3 VND, tInh tr ngày 01 tháng 

01 näm 4 trong vông näm trr 
li day. Doanh thu hang nàm duqe tInh bang 
tong cac khoan thanh toán cho các hqp dông 
cung cap djch vt ma nhà thâu nhn di.rçc 
trong nãm do. 

Doanh thu bInh 
quãn hang Ham 
tir hoit dng 
cung cp djch vi 
(*) 

Phài thOa 
man yêu 
cau nay 

Phãi thóa 
man yêu 
cau nay 

Không áp 
ding 

Không áp 
ditng so 13 

2.2 

A A A Yen cau ye 
nguôn huc tài 
chInh cho gói 
thu (*) 

Nhà thu phài chirng minh có các tài san có 
khá näng thanh khoán cao 5  hoc có khã 
näng tiêp cn vói tài san có khá nàng thanh 
khoãn cao san có, các khoán tin ding ho.c 
các nguOn tài chinh khác (khong ké các 
khoãn tm üng thanh totin theo hqp dong) dê 

Phâi thóa 
man yêu 
cau nay 

Phài thOa 
man yêu 
cau nay 

Không áp 
ding 

Không áp 
ding 

Các 
Mâu 
s 14, 

15 
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dáp 1rng yêu v cu ngun 1rc tài chInh thiic 
hin gói thâu vâi giá trj là  

Kinh nghim C11 

th trong thtrc 
hin hçrp dng 
tirong tii 

S lucing thi thiu các hcip dng trnmg tiP 
ma nhà th.0 dã hoàn thành toàn bô hoàc 
hoàn thành phn 1th 8  vói tii each là nhà 
thu chInh (dec lap hoc thành viên lien 
danh) hoc nhà thu ph 9  trong khoâng thji 
gian k tir ngày 01 tháng 01 näm dn 

Phài thóa 
man yêu 
cu nay 

Phâi thóa 
man yêu 
cu nay 

Phãi thóa 
man yêu 

cu (tilcmg 
di.rang vâi 
phn cong 
viêc dam 

nhn) 

Không áp 
dung 

Mu 
so 

bA, 
lOB 

thi dim dóng thu: 
S krqng hçip dng bang N hoc khác N, It 
nht có 01 hp dng có giá trj tôi thiu là V 
và tng giá trj tt Ca các hçip dng 2 X. 
Trong do X= N x V. 

(*).. Trwàng hcip xét thdy nh12'ng gói thdu cung c4p djch vy phi tu vâ'n có n5i dung cong vic không cn thiét yêu cáu ye 
doanh thu và nguOn ltc tài chInh thI bó nç3i dung nay. 

(1) Ghi sO' nám (vi dy 2017), thông thu'ô'ng là tIc 3 dê'n 5 nám tru'ó'c nám có thai die2m dóng thá'u. 
(2) Hcrp dng khOng hoàn thành bao gm: 
- Hcip dng bj Chz dAu tic kit lun nhà thcu không hoàn thành và nhà thdu khOngphán &k 
- Hctp dcng bj Chü dcu tic kIt luçn nhà thcu khOng hoàn thành, khOng du'crc nhà thcu ch4v thuçn nhu'ng dã duçrc trQflg tài 

hoc tôa an ket luan  theo hu'ó'ng bat lcri cho nhà thâu. 
(3) Doanh thu: 

Cách tInh toán thông thirdiig v mic yêu cu doanh thu bInh quân hang nám: 

a) Yêu cu tdi thilu v m&c doanh thu bInh qudn hang nám = (Giá gói thcu/th&i gian thcc hin hçrp dng theo nám) x k. 



43 

Thông thuông h Sc4 "k" trong cong thic nay là tIr 0,8 — 2,0. 
b) Trithng hop thai gian thrc hin hop dng dwói 01 nám thI cách tInh doanh thu nhic sau: 
Yêu cu Mi thiu v mic doanh thu trung bInh hang nám = Giá gói thu x k. 
Thông thw&ng h sd "k" trong cong thi'c nay là 1,0. 
Trong btróc thwong tháo hctp dng, nhà thu phái n3p tài lieu chthg minh v doanh thu nhw: Báo cáo tài chInh hoc xác 

nh2n thanh toán cza hz dâu tu dôi vái nhth'zg hop dông dd thy'c hin hoc to' khai n(5p thuê hoçc các tài lieu hop pháp khác. 
Trzthng hop dác thu do quy mO hoat dOng trong linh vu'c cung cap dich vu nay cña nha tháu là yêu tO quan trong nhám 

tránh rñi ro cho chu dáu tu' thl cO the dira ra yeu câu ye doanh thu bInh quân cao hcm (nhzz dôi vái gói tháu báo hiêm). Tuy 
nhiên, vic thea ra yêu câu không dwcrc lam hgn chê sr tham gia cza các nhà thâu. 

c) Dc4i vó'i tru'&ng hop nhà thc4u lien danh, vic dánh giá tiêu chudn v doanh thu du'ctc áp dyng cho cá lien danh. 
(4) Ghi sd nám (vi dy 2017), thông thu'àng là 03 nám trwác näm cO thai dié'm dóng thdu. 
(5) Tài san cO k/ia nàng thanh khoán cao là tin mgt và twang du'c.rng tin mgt, các cong cy tài chInh ngcn hgn, các chth'zg 

khoán san sang de ban, ch&ng khoán de ban, các khoán phái thu thu'ang mgi, các khoán phái thu tài chInh ngán hgn và các tài 
san khác ma cO the chuyên dOi thành tiên mt trong vOng mt näm. 

(6) Yêu ccu v ngun lec tài chInh cho gói thc4u. 
a) Ddi vài gói thu cO th&i gian thec hiçn hcrp dng tü 12 tháng trO' len, yêu ccu v ngun lrc tài chInh cho gói thdu du'çic 

xác djnh theo cong thc sau. 

Yêu ccu v ngun 4rc tài chInh cho gói thcu = t x (Giá gói thu/thài gian thy'c hin hop dng (tInh theo thang)). 
Thông thwO'ngyêu cu hç sO' "t" trong cOng thi'c nay là 3. 
b) Dc4i vâi gOi thcu cO thO'i gian thy'c hin hop dng du'ái 12 tháng, yêu cu v ngun ly'c tài chinh cho gói thu dwçrc xác 

djnh theo cOng thic sau: 

Yêu cau v ngun ly'c tài chinh cho gói thu 30% x Giá gói thu 

Ngun 4c tai chinh dzeçrc tinh bcng tdng các tài san có k/ia náng thanh khoán cao hoc có khá náng tiê cn vài tài san cO 
khá näng thanh khoán cao san có, các khoán tin dyng ('bao gOm cam kêt tin dyng cia to chic tin dyng hogt dng hcip pháp tgi 
Vit Nam dOi vó'i gOi thdu nay) hoc các nguOn tài chinh khác. 
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Tru'&ng hop trong E-HSDT, nhà thcucó np kern theo bàn scan cam kIt tin dyng cza td chüc tin dyng hogt dç5ng hop pháp 
taz Vzêt Nam, trong do cam kêt së cung cap tin dung cho nha thâu dé thu'c hiên goi dang xet vcrz han mic tôz thzêu bang gza tn 
yeu cáu tii tiêu chI danh giá 2.3 Mâu so 03 Ghwoiig IV trong suôt th&i gianthyv hin hcip dOng thI nhà tháu phái kê khai thông 
tin theo quy djnh tgi Máu so l4nhu'ng khôngphái kê khai thông tin theo Máu so 15 C!hwang  nay. Tru'&ng hcip Co sai khác thông 
tin trong biêu kê khai và cam kêt tin dyng kern theo thI bàn cam kêt tin dyng dinh kern trong E-HSDT sê là cci sá dê dánh giá. 

c) Ddi vái trwô'ng hop nhà thdu lien danh, vic dánh giá tiêu chudn v ngun 4c tài chInh dwcrc áp dyng cho cá lien danh. 
Nêu m5t thành viên lien danh thyv hin cung cap nguôn lrc tài chinh cho mç$t hoc tat cà thành viên trong lien danh thI trong 
thoá thuán lien danh can nêu rö trách nhiêrn cia thành viên lien danh do. 

(7) Hçip dng twang tt là hop dng có tInh chá't twcing tir vái gói thu dang xét, có giá hop dng bcng hogc lan hon 70% giá 
cza gói tháu dang xét; 

- Trw&ng hop trong E-HSMTyêu cu nhà thu dà thyc hin tic hai hop dng twang tr trà len thI nhà thu phái dáp icng tdi 
thiêu m3t hop dông vOl quy mO, tinh chat twang tt gói tháu dang xét. Quy mô cia các hcip dOng twang ty' tiêp theo dwcrc xác djnh 
bang cách cf?ng  các hop a'ông có quy mô nhO hon nhungphdi baa dam các hop dOng do có tInh chat twong ty' vOl các hgng myc 
cci bàn cña gói thâu dang xét. 

- D6i vOl các cong vic dgc thi hoqc 6 các dja phwo'ng ma náng ly'c cia nhà thcu trén dja bàn con hgn chl, cO thl yeu cu 
giá cüa hop dOng twang ty' trong khaáng 50%- 70% giá cia gói tháu dang xét. 

- D6i v6i gói thcu phi tw vá'n cO tInh chat cOng vic 1p  lçii theo chu 19) qua các nãm dn dIn thai gian thyv hin hop dng 
kéo dài thI quy mô hop dOng twang ty' dwctcxác djnh bang hoIc iOn hon 70% giá trj ciaphân cOng vic tInh theo 01 chu /g) (01 
nám) ma khOng tInh thea tOng giá trj gói thau qua các nám. 

(8) Hoàn thành phcn lan nghia là hoàn thành It nhlt 80% khO'i lwcrng cong vic cza hop dng. Dli vOl gói thu phi tu' van 
có tInh chat cOng viêc 1p lgi theo chu /9) qua các näm dan dIn thai gian thy'c hin hop dOng kéo dài thI vic xác djnh hop dOng 
hoàn thành phân 16n trên cci sà thea tang chu /g) (thng nám) và tInh thea khOi lwQ'ng cOng vic trong mt chu 19) (inçt närn) cza 
hçrp dOng do ma khOng tinh thea tong giá trj cza hop dOng qua các nàrn. 

(9,) VOl các hcip &ng ma nhà thcu dd tham gia vOl tw cách là thành viên lien danh hoçic nhà thcu phy thI chi tInh giá trj 
phan vic do nhà thau thy'c hin. 
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Mu so 04A (webform trên H thông) 

YEu CAU NHAN SI CHU CHOT (1) 

Thy theo quy mô, tInh cht cüa gói thu có th quy djnh nhà thu phâi d xu.t nhân sir chü ch& thirc hin các cong vic cüa gói 
thâu 

STT Vi trI cong viec S hrong Tng s nãm 
kinh nghiem 

Kinh nghiêm trong các cong vjêc 
ttrng ttr 

[ghi cy th vj trI cong vic dam 
nhn trong gói thcu] 

2 [ghi cy th vj trI cong vic dam 
nhan trong gói tháuJ 

[ghi cy the vj trI cong vic dam 
nhn trong gói thuJ 

Nha th.0 phãi cung cp thông tin chi tit v các than s1r chü ch& duqc d xu.t và h sc kinh nghim cüa nhân slr theo các Mu 
so hA, 11B, llCChirnnglV. 

Ghi chi: 
(1) Can th quy mô, tInh chat cia gói thu và pháp lut chuyên ngành ma Ben mài thâu quy djnh yêu cáu ye nhân st huy d5ng 
cho phu hop Nhthig goi tháu phi tu van khOng can huy dOng nhán SW CO trznh dO cao thi bo nOi dung nay Trurn'zg hop ap dung 
not dung nay, Ben mcii thâu can liêt kê ye vi tn cOng viêc, sO hwng, tOng sO nàm kinh nghzêm, kinh nghiêm tôi thzêu trong CáC 
cong viêc tu'o'ng tt dê nhà thâu lam cci so chào thâu. Trtthng hop gói thâu khOng co yêu cáu ye nhán si chi chOt thl Ben mOi 
thdu khOng nhcp Biêu nay trên He thông. 
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A A A Mau so 04B (Webform tren Hç thong) 

YEU CAU MAY MOC, THIET B!  D MEN THtfC HIN GOI THAU 

Can ci'r quy mô, tInh ch.t cüa gói th.0 ma Ben môi th.0 quy dnh yêu c.0 v thit bj thi cong chU yu dir kin huy dng và 
so lircing dê thrc hin gói thâu cho phU hçip 

STT Loai thiet bi A Dac diem thiet bi ..( A A , So liro'ng toi thien can co 
1 
2 

n 

Nba thu phâi ké khai thông tin chi tit v các thit bj thi cong chü yu dir kin huy dng d thirc hin gói th.0 theo Mâu 
so 1 1D Chucing IV. 

Ghi chá: 
(1) Can cz.'i' quy mô, tInh chat cia gói tháu ma Ben mô'i thâu quy djnh yeu câu ye may móc, thiêt bj chü yêu dt kiên huy 

dông va so luviig dê thuc hzên goi thâu cho phu hop Nhthig goi thâu phi tw van khóng can sw dung may moc, thiêt hi chu yéu 
thi ho nôi dung nay Trwoiig hop ap dung nói dung nay, Ben mci thâu can liêt kê ye loai thiêt hi, dác them thiêt hi, sO htong 
thiêt bjdé nhà thâu lam cc sà chào thâu. Trirô'ng hop gói tháu khOng có yêu câu ye thiêt bj, may móc dr kiên huy dng thl Ben 
m&i thâu khOng nhp Biêu nay trên He thông. 
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Mau so 05 

GIAY UY QUYEN (1)  

Horn nay, ngày tháng näm ____, ti  

Tôi là [ghi ten, sl C7V!ND hoc sl hç5 chilu, chic danh cza ngwài dgi 
din theo pháp lut cia nhà thcu], là ngu&i di din theo pháp lut cüa  
[ghi ten nhà thuJ có dja chi tai [ghi dja chi cia nhà thâu] bang van bàn 
nay üy quyn cho [ghi ten, so' CMND hoc sI h chiêu, chjc danh ca 
ngitài dwcrc iy quyn] thçrc hin các cong vic sau day trong qua trInh tham dçr 
th.0 gói th.0 fghi ten gói thdu] thuc dr an [ghi ten 4 ánJ do 

[ghi ten Ben mài thu] t chüc: 

thda thun lien danh (nlu co), 

- I các van ban, tài lieu  dl giao djch v&i Ben mài thcu trong qua trinh 
tham gia dciu thcu, kl cá van ban dl nghj lam rö E-HSMT và van ban giái trInh, 
lam r6 E-HSDT hoc van ban dl nghj rzt E-HSDT, 

- Tham gia qua trInh thu'ctng tháo, hoàn thin hcip d&ig; 

- Kj don kiln nghj trong tru'ông hcip nhà thcu có kiln nghj, 

- K kIt hcip dng vó'i Chi du tu nlu dwcic 4a chQn] 2 . 

Nguñ ducic üy quyn nêu trên chi thirc hin các cong vic trong phm vi 
üy quyn vâi tu cách là 4i din hçip pháp cüa fghi ten nhà thu]. ____fghi 
ten ngwài dçi din theo pháp lu2t cia nhà thduJ chju trách nhirn hoàn toàn v 
nhftng cong vic do fghi ten ngzthi du'crc iy quylnJ thirc hin trong pham vi 
üy quyên. 

Gi.y üy quyn có hiu 1irc k tr ngày  dn ngày (3)• Giy üy 
quyên nay duçic 1p thành bàn có giá trj pháp l nhu nhau, nguô'i üy quyên 
giü bàn, ngui ducic üy quyn giit bàn, Ben mi thu giü bàn. 

Ngirbi dirçrc üy quyn 
[ghi ten, ch&c danh, kj ten và 

dóng dlu (nlu co)] 

Ngu'ô'i üy quyn 

[ghi ten ngwài di din theo pháp lut cia 
nhà thdu, chüv danh, /g ten và dóng dciuJ 
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Ghi chz: 

(1) Tru&ng hcip iy quyn thI scan bàn gc giá'y ly quyn dInh kern cling E-
HSDT Bàn go'c cia giá'y ly quyn phái dwcic dánh may hoçc vilt bang my'c 
khôngphai, dánh so' trang theo thi tr lien tyc và dupv ngu'ài dgi din theo pháp 
1u42t cza nhà thu k3 ten và dóng dá'u. Vic I'iy quyn cza ngzt&i dçi din theo pháp 
lut cia nhà thu cho c4t phó, c4o  dwói, giárn &c chi nhánh, ngwô'i ding du van 
phông dQi din cña nhà thcu de' thay mt cho ngwài dcii din theo pháp lut cia 
nhà thcu thyc hiçn mçt hogc các nç5i dung cOng vic nêu trên day. Vic th dyng 
con dá'u trong tru0ng hQp du'çtc i'iy quyé'n cO the là dclu cia nhà thá'u hoqc dé'u cia 
don vj ma cá nhdn lien quan dwcic iy quyé'n. Ngwài duçic Iy quyé'n khOng dwcc 
tiê tyc iy quyn cho ngwO'i khác. 

(2) Phçim vi iy quyé'n bao gm m5t hogc nhiê'u cong vic nêu trên. Tru'&ng 
hp ngw&i dgi diçn theo pháp lut cia nhà thdu z,y quyé'n cho giám dO'c chi 
nhánh, giám dO'c cOng ty con hgch toán phy thuç5c, giám dO'c xl nghip... thI vic 
tham dt thu trên H thé'ng phái ductc thtc hin bang chng tint sO' cia nhà 
thcu ma khOng dwçic th dyng ching thu' sO' cia chi nhánh, cOng con, xl 
nghip... DO'i vó'i trwàng hcrp th dyng chthig tint sO' cza chi nhánh hoc các don 
vj phy thu5c (hch toán phy thuc,) thl nhà thdu së bj coi là khOng dáp i'ng ye' tu' 
cách hQp l theo quy djnh tgi Myc 5 C'hu'ong I. 

(3) Ghi ngày có hiu ly'c và ngày hIt hiu ly'c cia gia'y y quyé'n phà hp 
vO'i qua trInh tharn gia dO'u thcu. 
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Mau so 06 

THOA THUJN LIEN DANH' 

 ngày tháng näm  

Gói th.u: [ghi ten gói thcu] 

Thuc dr an: fghi ten dt ánJ 

Can cü fLuçt dá'u thu so' 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013 cza Quc 
h5i], 

Can cu 2 lNghj djnh sO' 63/2014/ND-CT ngày 26/6/2014 cüa C'hInh 
phi v hu'&ng dJn thi hành Luát dáu thdu v iwa chQn nhà thâuJ; 

Can cir E-HSMT fghi ten gói thcu] ngày tháng  näm 
___[ngày du'cic ghi trên E-HSMT], 

Chüng tôi, di din cho các ben k thôa thun lien danh, gm có: 

Ten thành viên lien danh fghi ten tImg thành viên lien danhj 

Di din là ông/bà:  

Churcvu:  

Dja chi:  

Diên thoai:  

Fax:  

E-mail:  

Tài khoán:  

Ma s thu&  

Giy üy quyn s _ngày._tháng  11am (trzthng hcrp du'crc iy 
quyn). 

Các ben (sau day gi là thành vien) thng nht k kt thôa thun lien danh 
vth các ni dung sau: 

Diu 1. Nguyen tc chung 

1. Các thành vien t1r nguyen hInh thành lien danh d tham dir th.0 gói 
thâu fghi ten gói tháuJ thuc dir an ghi ten dy an]. 

2. Các thành viên thng nht ten gçi cüa lien danh cho mci giao djch lien 
quan den gOi thâu nay là: fghi ten cüa lien danh theo thóa thunJ. 

3. Các thành viên cam k& không thãnh vién nào dixçc tr tham gia dc 
1p hoc lien danh vi thành viên khác d tham gia gói thu nay. Tru&ng hqp 
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tring thâu, không thãnh viên nào có quyên tir chÔi thirc hin các trách nhim và 
nghTa vi dâ quy djnh trong hcip dng. Tru&ng hqp thành viên cüa lien danh tü' 
chi hoàn thãnh trách nhim riêng cUa mInh nhi.r dã thöa thun thI thành viên do 
bjxir1nhi.rsau: 

- Bci thwô'ng thit hgi cho các ben trong lien danh; 

- Bi thu'ông thit hgi cho Chü dcu tu' theo quy djnh nêu trong hcip &ng, 

- Hmnh thj'c th l, khác [ghi r5 hInh thi'c xz lj khác]. 
.A A A Dieu 2. Phan cong trach nhiçm 

Các thành viên thng nht phân cong trách nhim d th1rc hin gOi thu 
fghi ten gói thduJ thuc d1r an fghi ten dt an] di vâi tirng thành viên 

nhiz sau: 

1. Thành viên dimg du lien danh: 

Các ben nhAt trI phân cong cho fghi ten m5t bênj lam thành viên dirng 
du lien danh, di din cho lien danh trong nhüng phn vic sau 3 : 

[- Kj các van ban, tài lieu dl giao djch vó'i Ben mài thu trong qua trinh 
tham dw thcu, kl cá van ban dl nghj lam rö E-HSMT và van ban giái trinh, lam 
rö E-HSDT hoc van ban dl nghj rzt E-HSDT; 

- Thicc hin báo dam dr thu cho cá lien danh, 

- Tham gia qua trInh thu'o'ng tháo, hoàn thin hcip dng, 

- K3 dcrn kiln nghj trong tru'ông hçrp nhà thcu có kiln nghj; 

- Các cong vic khác trI vic k kIt hcrp dIng [ghi rö nç5i dung các 
cong vic khác ('nlu co,)J. 

2. Thành viên sir dçing chirng thu s d tham dir thu là:  [ghi ten 
thành viên dwcic phân cOng th dyng chi'ng thu' sO'j. 

3. Các thành viên trong lien danh thOa thun phãn cong trách nhim thirc hin 
cong vic theo bang duâi day ': 

STT Ten Ni dung cong 
viêc dam nhn 

T 1 % giá trj dam 
nhn so vO'i tng 

giá dr thu 
1 

 danh 

Ten thành viên dirng u lien 
- — 

- 

- % 
2 Ten thành viên thu 2 - - _% 

--% 

T ong cong Toàn b cOng vic 

cüagóithâu 
100% 
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9 9 A •A Dieu 3. Hiçu hrc cua thoa thuin lien danh 

1. Thóa thun lien danh có hiu lirc k tü ngày k. 

2. Thôa thun lien danh chm dit hiu 1%rc trong các trixông hqp sau: 

- Các ben hoàn thành trách nhim, nghia vi cüa mInh và tin hành thanh 
1 hqp dng; 

- Các ben cüng thôa thuan chrn düt; 

- Nhà th.0 lien danh không trüng th.u; 

- Hüy th.0 gói thu [ghi ten gói thd'uJ thuc dir an fghi ten d 
an] theo thông báo cüa Ben mi thu. 

Thöa thun lien danh duçic 1p thành bàn, mi ben giü bàn, 
các ban thóa thu.n có giá trj pháp l nhu nhau. 

IMI DIN HP PHAP CUA THANH VIEN DI5TNG DAU LIEN DANII 

[ghi ten, chic danh, kj ten và dóng dá'u] 

DAI DIEN HP PHAP CUA THANH VIEN LIEN DANH 

[ghi ten tz'tng thành vien, chüv dan/i, kj.5 ten và dóng ddu] 

Ghi cht: 

(1) Can ci quy mô, tInh chá't cza gói thu, ni dung thda thuan  lien dan/i 
theo mu nay có th dwcrc tha ddi bd sung cho phii hQp. 

(2) Cp nhçt các van ban quyphgmpháp luçt theo quy djnh hiçn hành. 

(3) Phgm vi zy quyn bao gm m3t hogc nhiu cong vic nêu trên. 

(4) Nhà thu phái ghi rö nç3i dung cOng vic cy the' và u'O'c tin/i giá tr/ turing 
thig ma tang thành viên trong lien danh së thc hin, trách nhim chung, trách 
nhim cia tang thành vien, ice' cá thành viên dthig dcu lien danh. 
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Mu so 07A 

BAO LANH DIX THAU 1  

(ap dyng &i vài nhà thdu d3c lçp) 

Ben thi hu'&ng: fghi ten và dfa chi cüa Ben mài thduJ 

Ngày phát hành bão lãnh: [ghi ngàyphát hành báo lãnh] 

BAO LANH Dli' THAU s: [ghi so' trIch ylu cza Báo ldnh dy thu] 

Ben bão lãnh: [ghi ten và d/a chi nc/i phát hành, nê'u nhüng thông tin 
nay chu'a ducrc th hiçn àphcn tiêu d trên giá'y inJ 

Chüng tôi duçic thông báo r&ng [ghi ten nhà thcu/(sau day gçi là "Ben yêu 
cu bão lânh") sê tham dir thu d thirc hin gói thu [ghi ten gói thuJ thuc d1r 
an [ghi ten dy an] theo Thu mcxi thuIE-TBMT s [ghi s trIch yê'u cüa Thu mài 
thu/E-TBMT]. 

Chüng tôi cam kt vói Ben th'i hithng r.ng chüng tôi bào lãnh cho nhà thu 
tham dir thu gói thu nay b.ng mt khoãn tin là [ghi r6 giá trj bang s 
bcng chI và d&ig tin th dyng]. 

Bão 1nh nay có hiu hrc trong (2)  ngày, k tir ngày tháng 
näm (3) 

Theo yêu cu cüa Ben yêu cu bâo lânh, chüng tôi, vci tu cách là Ben bào 
lãnh, cam kt chic ch.n sê thanh toán cho Ben thii hu&ng mt khoãn tiên hay các 
khoãn tin không vuçlt qua tng s tin là [ghi bcng chil'] [ghi bang sO] khi nhn 
duqc van ban thông báo nhà thu vi phm tir Ben th11 hu&ng trong do nêu rô: 

1. Nba thu rut E-HSDT sau thOi dim dóng thu và trong thOi gian cO hiu 
hrc cüa E-HSDT; 

2. Nhà thu vi phm pháp lust v du thu dn dn phãi hüy th.0 theo quy 
djnh tai  dim d Miic 32.1 E-CDNT cüa E-HSMT; 

3. Nhà thu không tik hanh hoc tir cMi tin hành thuang thão hçip dng 
trong thi han  5 ngày lam vic, k tü' ngày nhn duc thông báo mi dn thuang 
thào hçp dng cüa Ben mñ th&u, tth tnrng hçip bt khâ kháng; 

4. Nba thu không tin hành ho.c tr ch& tin hành hoàn thin hçp dng trong 
thii hn 20 ngày, k tir ngày nhn dugc thông báo trCmg thu cUa Ben mi thu 
ho.c dã hoãn thin hçip dng nhixng tr ch& k hçip dng, tth tnr?ng hçp bt khà 
kháng; 
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5. Nlià th.0 không thirc hin bin pháp bâo dam th'irc hin hçip dng theo quy 
djnh tai  Mic 39.1 E-CDNT trong E-HSMT. 

Nu Ben yêu c.0 báo lânh duçic 1ira chçn: báo lânh nay së ht hiu lirc ngay 
sau khi Ben yêu c.0 bão lãnh k kt hçip dng và np Bào lânh thirc hin hçip 
dng cho Ben thçt huâng theo thóa thun trong hçTp dng do. 

Nu Ben yêu c.0 bào länh không dixçic lira ch911: báo lãnh nay sê ht hiu 
1irc ngay sau khi chiing tôi nhn dugc bàn chip van bàn thông báo kt qua 1ra 
chçn nhà thu ti'r Ben th%1 h.thng gui cho Ben yêu cu bào lãnh; trong vOng 30 
ngày sau khi h& thOi h,n hiu 1rc cüa E-HSDT. 

Bt c1r yêu cAu bi thu?mg nào theo bâo lãnh nay du phãi duqc gi'ri dn dja 
chi cüa chüng tôi tnthc hoc trong ngày do. 

Di din hçrp pháp cüa ngân hang 

[ghi ten, chzc dan/i, k) ten và dóng da'u] 

Ghi chi: 

(1) Ap dyng trong trzthng hcip bin pháp báo dam dy thcu là thu' báo lãnh cza 
td chic tin dyng hogc chi nhánh ngân hang nu'ó'c ngoài du'cic thành 4p theo pháp 
1uç2t Viçt Nam. 

(2) Ghi theo quy dinh tgi Myc 17.1 BDL. 

(3) Ghi ngày có th&i dièm dóng thcu theo quy d/nh tgi E-TBMT 
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Man so 07B 

BAO LANH DIX THAU 1  

(ap dyng dó'i vói nhà thdu lien danh,) 

Ben thii hff&ng: [ghi ten và dia  chi cia Ben mài thcu] 

Ngày phát hành bão lãnh: [ghi ngàyphát hành báo länh] 

BAO LANH P11 THAU s: [ghi so' trIchylu cia Báo lânh dt thdu] 

Ben bão länh: fghi ten và dja chi nc/i phát hành, nê'u nhIbig thông tin 
nay chu'a dwcic the hin &phn tiêu d trên giciy in] 

Chiing tôi ducic thông báo r&ng [ghi ten nhà thá'u]'2  (sau day gi là "Ben 
yêu cu bâo lãnh") s tham d? th.0 d thic hin gói th.0 [ghi ten gói tháuj 
thuc dir an [ghi ten dc an] theo Thix mi thuJE-TBMT s [ghi sO' trIch yêu cia 
Thw mài thu/E-TBMT]. 

Chñng tôi cam k& vói Ben thii hu&ng ring chüng tôi bào lãnh cho nhà thu 
tham dr thu gói thu nay bang mt khoãn tin là [ghi rö giá trj bang so, 

btng chi và dng tin th dung]. 

Bào 1nh nay có hiu lirc trong (3)  ngày, k tir ngày tháng 
näm (4)• 

Theo yêu cu cüa Ben yêu cu bão länh, chüng tôi, vth tr each là Ben bào 
lânh, cam kt chic ch.n së thanh toán cho Ben hu&ng mt khoãn tin hay 
các khoãn tin không vixçrt qua tng s tin là [ghi bcng chic] [ghi bcng sO] khi 
nh.n &rçic van bàn thông báo nhà thu vi pham tir Ben thii hu&ng trong do nêu 
ro: 

1. Nba th.0 rut E-HSDT sau thO'i dim dóng thu và trong thxi gian có hiu 
1irc cüa E-HSDT; 

2. Nba thu vi phm pháp luQ.t v du thu dn dn phâi hüy th.0 theo quy 
dinh tai  dim d Mue 32.1 E-CDNT cüa E-HSMT; 

3. Nba thu không tin hành ho.c ti'r ch& tin hành thi.rcmg thão hcTp dng 
trong thñ hn 5 ngày lam vic, k tir ngày nhn duge thông báo m&i dn thucmg 
thào hçrp d&ig cüa Ben m&i th.u, tr& tnrmg hgp bt khã kbáng; 

4. Nhà thAu không tin hành ho.c ti'x ch& tin hành hoàn thin hçip dng 
trong thii han  20 ngày, k tü ngày nhn duge thông báo trung thu cüa Ben mi 
thu hoc dâ hoàn thin hqp dng nhixng tir chi k hqp dng, trü trithng hgp 
bt khã kháng; 

5. Nba thAu không thirc hin bin pháp bão dam thirc hin hçip dng theo quy 
dinh tai  Muc 39.1 E-CDNT cüa E-HSMT. 

54 



55 

Nêu bat k' thành viên nào trong lien danh [ghi day di ten cza nhà thâu 
lien danhJ vi phm quy dnh cüa pháp 1ut d.n dn không &rcYc hoàn trâ giá trj bâo 
dam dir th.0 theo quy djnh tai  dim b Mic 17.3 E-CDNT cüa E-HSMT thi bão 
dam dr thu cüa tt câ thành viên trong lien danh s không ducic hoàn trã 

Nu Ben yêu cu bâo länh duçic lra chçn: bâo lânh nay sê ht hiu 1irc ngay 
sau khi Ben yêu cu bão lath k k& hcp dng và np Bâo lanh thirc hin hqp 
dng cho Ben thii hithng theo thóa thun trong hqp dng do. 

Nu Ben yêu c.0 bão lãnh không duqc hra chçn: bâo lãnh nay së ht hiu 
1irc ngay sau khi chiing tôi nhn ducic ban chçip van ban thông báo k& qua 1ira 
chçn nba thu t~ Ben thii hithng gui cho Ben yêu cu bâo lanh; trong vOng 30 
ngày sau khi ht thii han  hiu 1rc cüa E-HSDT. 

B.t cü yêu cu bi thu?mg nào theo bão lânh nay du phái dixçic giri dn dja 
chi cUa chüng tôi truâc hoc trong ngày do. 

Diii din hçrp pháp cüa ngân hang 
[ghi ten, chz'c danh, lg ten và dóng ddu] 

Ghi chi: 

(1)A'p dyng trong trw&ng hQp binpháp báo dam dy' thcu là tint báo lânh 
cza t chic tin dyng hogc chi nhánh ngán hang nzthc ngoài dwctc thành 1p theo 

pháp lut Vit Nam. Khuyê'n khich các ngán hang th dyng theo Mâu nay, tru'&ng 
hcip th dyng theo mcu khác ma vi phgm mt trong các quy djnh nhw: có giá trj 
thá'p ho'n, thai gian hiu ly'c ngn ho'n so vó'i yêu cdu quy djnh tqi Myc 17.1 E-
CDNT, không dzng ten Ben mài thcu ('dctn v/thy hithng), khongphái là ban gôc 
và khóng có chü' /g hQp l hoçc Co kern theo diu kin gay bt lçii cho Ben rnài 
thcu thI báo länh dy' thu trong trithng hcxp nay dwcic coi là không hçp l. 

(2) Ten nhà thcu cO thé là mt trong các trwOng hQp sau day: 

- Ten cia Ca nhà thcu lien danh, vi dy nhà thu lien danh A + B tham dy' thdu 
thI ten nhà thu ghi là "Nhà thu lien danh A + B ",' 

- Ten cia thành vien chju trách nhim thy'c hin báo lãnh dy' thdu cho cá 
lien danh hoc cho thành viên khác trong lien danh, vi dy nhà thu lien danh A + 
B + C tham dy' thu, trithng hcip trong thoá thun lien danh phán cong cho nhà 
thâu A thy'c hin báo darn dy' thu cho cá lien danh thI ten nhà thu ghi là "nhà 
thdu A (thay mçt cho nhà thcu lien danh A + B +C) ", trithi-ig hcrp trong thOa 
thu4n lien danh phán cOng nhà thu B thy'c hin báo darn dy' thdu cho nhà thdu B 
và C thI ten nhà thdu ghi là "Nhà thá'u B (thay mgt cho nhà thcu B và C) ",' 

- Ten cia thành viên lien danh thy'c hin rieng ré' báo lãnh dy' thdu. 

(3) Ghi theo quy djnh tçi Myc 17.1 E-BDL. 

(4) Ghi ngày cO th&i diEm dóng thá'u theo quy dinh tgi E-TBMT 
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Mh s 08 

DO'N PU' THAU (1) 

(thu5c H so' d xuát v /c9 thuát) 

Ngày: [tu' trIch xuá't theo thai gian trên He tho'ngJ 

Ten gói th.u: [tic trIch xucit theo ten gói thu trong E-TBMT] 

KInh gri: [tr trIch xuá't theo ten Ben mô'i thu trong E-TBMT] 

Sau khi nghiên ci'ru E-HSMT, cháng tôi: 

- Ten nhà thu: ftu' trIch xuá't theo thông tin nhà thu dã dáng k trên 
He thdngJ; 

- S däng k kinh doanh: [tw trIch xuát theo thông tin nhà thcu á'â dáng 
k) tren He tháng], 

cam kt thrc hin gói thu [ty trIch xuá't ten gói thu theo thông tin trong 
E-TBMT] vài các thông tin chInh nhu sau: 

- S E-TBMT: [tr trIch xucit theo so' E-TBMT trong E-TBMTJ, 

- Thii dim dóng th.u: [4t trIch xuá't theo thai diin dóng thdu trong E-
TBMT]; 

Thii gian thirc hin hçp dng là tir trIch xuá't th' bio'u mciii dt thuJ. 

Hiêu luc cüa E-HSDXKT: [tu trIch xudt theo E-TBMT] 

Bào dam dr thu: [ghi giá trj bcng sá, bang chü và dng tin cia báo 
dam d thcuJ 

Hiu lc cUa Bão dam d th&u:  [ghi th&i gian hiu ly'c k ti' ngày 
dóng thcu] 

Ching tôi cam kt: 

1. Chi tham gia trong mt E-HSDT nay vói tu cách là nhà thu chInh hoc dai 
din lien danh trong tnr&ng hqp nhà th.0 có lien danh. 

2. Không dang trong qua trInh giãi th; không bj k& 1un dang lam vào tmnh 
trng phá san ho.c ng không có khà nng chi trà theo quy di.nh  cüa pháp lut. 

3. Không vi phm quy dnh v bão dam cnh tranh trong du th.u. 

4. Không thuc hiên các hành vi tham nhiing, hi l, thông thu, can tr& và các 
hành vi vi phrn quy dnh khác cüa pháp 1ut du thu khi tham dci gói thu nay. 

5. Nhü'ng thông tin ké khai trong E-HSDT là trung thrc. 

Nu E-HSDT cüa chüng tôi duqc ch.p nhn, chüng tôi s thrc hin bin pháp 
báo dam thrc hin hqp dng theo quy djnh ti Mic 39.1 E-CDNT cüa E-HSMT. 
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6. Tnthng hçip chüng tôi không np bàn g6c bâo dam dçr th.0 theo yêu c.0 
cüa ChU du tu quy djnh ti Mic 17.3 E-CDNT thI chng tôi s bj nêu ten trên 
H thng và tài khoãn cüa chüng tôi sê bj khóa trong vông 6 tháng k tü ngày 
Ciic Quán 1 d.0 thu, B K hoach và Du ti.r nh.n duqc van bàn d nghj cüa 
Chü du tu. 

Ghi chz: 

(1) Don dr thcu dâ dwcic Ig bang chI /g s cza dgi din hQp pháp cza nhà 
thu khi nhà thu nç$p thcu qua mgng. 
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Mu s 09 (webform trên H thng) 

PHAN CONG TRACH NHIM THIJC HIN CONG VIC TRONG THOA THUAN LIEN DANH' 

Ten nhã thu lien danh: 

STT Ten A doanb nghiep N8x dung cong viêc dam nhãn 
T3Iê%g1átrI 

dam nhân so vol 

tong gia dir than 

1 Ten thành viên dirng dâu lien 
danh 

- - 0/ 

2 Ten thành viên thu 2 - - 

Tng cong Toàn b cong vic ella gói thu 100% 

Ghi chi: 
Nhà tháu nhap theo thóa thuç2n lien danh d kj kêt. 
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Mu so 1OA (webform trên He thng) 

HQP BONG TI!ONG T DO NHA THAU THC HIN' 

Ten nba thu: [ghi ten &y th cia nhà thu]. 

Ten và s hçp dông [ghi ten ddy di cüa hcrp dáng, s4 kj5 hiu] 

Ngay k hçip dng [ghi ngày, tháng, namJ 

Ngày hoãn thãrih [ghi ngày, tháng, námJ 

Giá hçip dng [ghi tang giá hctp dng bang s tin và &ng tin dã jj Tixang &wng VND 

Trong trung hçip là thành viên trong lien 
danh hoc nhà thu phii, ghi giá trj phn 
hqp dng ma nhà thu dam nhim 

fghiphcn tram giá hcip th3ng 
trong tdng giá hcip dngJ 

fghi so' tin và dng tin 
da kj] 

Tiiyng ducing VND 

Ten dir an: [ghi ten dy thi cia d an có hQp dng dang kê khai] 

Ten Chü du tu: [ghi ten dy di cza Chz dAu tw trong hQp dng dang Ice khai7 

Dja chi/Diên thoi/fax/E-maiI: [ghi dy di dja chi hin tgi cüa CIu dcu tw] 

[ghi so' din thogi, so' fax id cá ma quo'c gia, ma vimg, dia  chi e-mail] 

Nba thu phái chun bj các van ban, tài lieu lien quan dn các hçip dng do (xac nhn cüa Chü du tu v hçip dng dã hoàn 
thành theo cac nôi dung lien quan trong bang trên...) d di chiu trong qua trInh thung thào. 

Ghi chü : (1)Trong tnxng hqp lien danh, tt'rng thành viên trong lien danh kê khai theo Mu nay. 
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Mu s lOB webform trên H thng) 

MO TA TfNH CHAT TIXONG TV CUA HVP  BONG (1)  

Thông tin v tImg hop ding, m6i hop dng cn báo dam các thôn,g tin sau dâv/ 

STT 

- Ten va so horp dong 
' [Thong tin ctphan hop dong 

Loai dich vu 
[ghz thong nphu 

hopJ 

- t fl ho'n 
, 

4g1iiati theo 
O ong] 

. Gia tn thuc hien 
- 

[nghiem thu,-thanh 
niuco)] 

10.ln 

khac fleu can thiet] 

1 Ghi ten và s hop dng twang tr 1 

2 Ghi ten và sc hop dng twang tc 2 

n Ghi ten và sd hctp dng twang tt n 

Ghichi: 
(1) Nhà thâu chi ice khai ni dung twang ty vái yêu câu cia gói tháu 
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A A Man so hA (webform tren Hç thong) 

BANG DE XUAT NHAN SI) CHU CHOT 

- Di vâi trng vj trI cong vic quy djnh tai  Mu nay thI nhà thu phái ké khai các thông tin chi tit theo Mu s 1 lB và 
Mu 1 1C Chuing nay. 

- Nhà thu phãi kê khai nhftng nhãn sr chü ché,t có näng hrc phü hqp dáp i'rng các yêu cu quy djnh tti Miic 2 Chuang III 
va có the sn sang huy dng cho gói thâu; không &rçlc ké khai nhCtng nhân s1r dã huy dng cho gói thâu khác có thi gian lam 

vic tr1ing vói th?ñ gian thirc hin gói thâu nay. Tnring hçip kê khai khong trung thirrc thI nhà thâu së bj dánh giá là ian lan 

STT Ten Vi trI cOng viêc 

1 [ghi ten nhân st chü chit 1J [ghi cy the' vi trI cong vic ã'ám nhn trong gói thuJ 

2 [ghi ten nhán st chi che't 2] [ghi cy the' vj trI cOng vic dam nhn trong gói thuJ 

n [ghi ten nhân sr chz chdt n] [ghi cy the' vj trI cOng vic dam nhn trong gói thduj 
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Mu so 11B (webform trên H thng) 

BANG L' L!CH  CHUYEN MON CUA NHAN ST CHU CHOT 

Thông tin nhân siy Cong vic hin tii 

Stt Ten V tn 
Ngày, 
ihang, 

nam smh 

Trinh do 
chuyên mon 

nguol 
sir ding lao 

dyng 

Dia chi cüa 
flgffbi s'r 
dung lao 

dong 

Chuic 
danh 

S nãm lam 
vic cho 
ngirô'i sfr 
ding lao 

. dyng hiçn tii 

Ngu'&i lien 
13c (truong 
phông / can 
by phi trách 

nhan sii) 

Fa/ 
Email 

[ghi ten 
nhân su chü 
chôt 1] 

2 
[ghi ten 
nhân sir 
chôt 2] 

n 
[ghi ten 
nhãn su cliii 
chôt n] 

Nhã. thâu phái cung cap tat ca các thông tin diiqc yêu câu và chun bj tài 1iu dê dôi chiêu (ban chip duqc chüng thirc các van 
bng, ching chi có lien quan) trong qua trInh thuong thâo hçp dông. 
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Cong ty1Dir ánlChirc vt,il 
Kinh nghim chuyên mon và 

quãn 1 có lien quan 
STT A A A Ten nhan sir chu chot 

1 

2 
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A A A Mau so 11C (webform tren Hç thong) 

BANG KWH NGHIM CHUYEN MON 

63 



64 

A A Mau so liD (webform tren Hç thong) 

BANG KE EllA! THIET B! 
Nhà thu chi &rqc ké khai nhthig thit bj thi cong chü yu dáp 1mg yêu cu di vâi cac thit bj chInh nhu dã nêu trong danh 

sách theo yêu cau quy djnh ti Mic 2.2 Chuing III ma có the san sang huy dng cho gói thâu; không dugc kê khai nhttng thiêt bj 
dã huy dng cho gói thâu khác có thyi gian huy dng trüng vâi thôri gian thirc hin gói thâu nay. Trithng hcrp ké khai kbông trung 
thirc thI nhà thâu sê bj dánh giá là gian 1n. 

Thit bj thi cOng phâi thuc s hüu cüa nhà thu hoc có th di thuê nhi.mng nhà th.0 phài chlrng minh kbã nãng buy dng d 
dáp 1mg yêu câu cüa gói thâu. Trii&ng hqp di thuê thI phâi có hcip dOng thuê thiêt bj và tài lieu chlmng minh thiêt bj thuôc s& hftu 
cüa ben cho thuê. Nba thâu phâi kê khai theo mâu di.râi day dôi vâi môi loai thiêt bj: 

STT 

Thông tin thit bi Hiên trang 
Nguon thiet bj (S 

hthi cüa nhà thu; Di 
thue, Cho thue, Che 

tao däc biêt) 

Loat 
thiet bi 

Ten 
nha san 

xut  

Doi may 
(model) 

Cong 
suat 

- 
Nam 
SX 

Tinh 
. 

nang 
Xuat xir 

. 
Pm them hien 
tai cua thiet bi 

Thong tin ye tin 
hinh huy dong, sir 
dung thiet bi hien 

tai 

1 

2 

Tru&ng hcp các thit bj không thuOc sâ hthi cüa mInh thI nhà thu phãi kê khai them các thông tin duâi day: 

STT 
Loai 
. • 

thiet hi 
Ten chu 

- 
so' huu 

Diachi 
-. 

chu so' 
huu 

So 
- 
dien 

• 
thoai 

Ten 
va 

chu'c 
danh 

So fax 
. . .c • Thong tin chi tiet ye thoa thuan/cho thue/che tao thiet bi cu the cho dir an . • 
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A A A A A Man so 12 webform tren IIç thong) 

HQP BONG KHONG HOAN THANH TRONG QUA iuiU' (1) 

Các hgp dng không hoàn thành trong qua khü theo quy djnh tai  Miic 2.1 Chisong III. 
0 Không có hqp dng nào dã k nhi.mg không thrc hin k tü ngày 1 tháng 1 näm_ [trIch xu.t tir Mu s 03] theo quy djnh 

tai tiêu chI dánh giá trong Bang tiêu chun dánh giá v näng lirc và kinh nghim Miic 2.1 Chuong III. 
0 Co hcip dng dã k nhi.rng không hoàn thành tInh ti'r ngày 1 tháng 1 nàm_ [trIch xut tir Mu s 03] theo quy djnh tai 

tiêu chI dnh giá trong Bang tiêu chun dánh giá v näng 1rc và kinh nghim Miic 2.1 Chrnmg III. 

STT Nám Phn VieC hçp dong 
khonghoanthanh Mo tã ho'p dng Chü du tir Pm chi Nguyen 

nhan 
Tng giá tn hop 

dong 

1 

2 

Ghi chi: 
(1) Nhà thu phái kê khai chInh xác, trung thitc các hctp dng khóng hoàn thành trong qua khi nlu Ben mài thcu phát 

hin bat c& nhà thâu nào có hQp dôngkhóng hoàn thành trong qua khi ma khóng kê khai thI thcctc coi là hành vi "gian lan" và 
E-HSDT sê bj logi. Tru'&ng hcip nhà thâu lien danh thI tithg thành viên kê khai theo Mâu nay. 
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Mu s 13 (webform trên H thng) 

TIN!! HINT! TA! CHIN!! CUA NHA THAU' 
(So' lieu tài chInh cho nám gn nM$2  [VNDJ) 

Ten nhà th.u:  
Ngày:  
Ten thành viên cüa nhà thu lien danh (nu có): 

Thông tin tr Bang can di k toán 

Nam .. . Tong tai san Tong no 
Giátritàisãn 

rong 
Tàisãnngn 

hn. No ngan han Von liru dong 

Näm 1 
Näm 2 
Näm 3 

Thông tin tir Báo cáo kt qua hoit dng kinh doanh 

Nàm 3 
Näm 2 

Doanh thu tr hot 
dng cung cap d!ch 

vu  

Doanh thu bInh quân hang nãm ttr hoit dông 
cung cp dich 

Lçri nhun 
trirrc thü 

Lçri nhun 
sau thu 

Nãm 

Nàm 1 

Ghichz: * 
(1) Trithng hcip nhà tháu lien danh thI tirng thành viên cüa nhà tháu lien danhphái kê khaitheo Mâu nay. 
(2) Khoáng thai gian dwcrc nêu 6 day can giông khoáng thai gian dwcic quy djnh tgi Máu sO 03 Ghuvng IV. 

Nhà thu chudn bj các tài lieu dé' dé'i chilu trong qua trInh thwong tháo: 
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Ban sao các báo cáo tài chInh (các bang can di ke' toán bao gm tá't cá thuyê't minh có lien quan, và các báo cáo k& qua 
kinh doanh) cho các nám nhu' dd nêu trên, tuán thi các diu kin sau: 

1. Phán ánh tInh hInh tài chInh cza nhà thu hoc thành viên lien danh (nIu là nhà thu lien danh,) ma khóngphái tInh hInh 
tài chInh cüa m5t chj th lien ke't nhu' cong ty mc hoqc cOng /y con hoc cOng ty lien ket vó'i nhà thu hoác thành vien lien danh. 

2. Các báo cáo tài chInh phái hoàn chin/i, dcy aY€ n3i dung theo quy djnh. 

3. Các báo cáo tài chInh phái turing ing vol các kj) ki toán dã hoàn thành. Kern theo là ban chyp dwçrc chthig thy'c m5t 
trong các tài lieu sau day: 

- Biên ban kié'm tra quylt toán thul; 

- TO khai ty quyIt toán thué' (thul giá trj gia tang và thul thu nhp doanh nghip) Co XáC nhçn cia cci quan thuê' v th&i 
dim dã nóp tO khai, 

- Tài lieu ching minh vic nhà thdu dã kê khai quylt toán thuè din tzv 

- Van ban xác nhan  cüa cc quan quán 1j5 thué' (xac nhn sO' n3p cá nárn) v vic thrc hin nghia vy n5p thué; 

- Báo cáo /dé'm toán (nèu có); 

- Các tài lieu khác. 

(3) D xác djnh doanh thu bInh quán hang nám, nhà thcu sê' chia tO'ng doanh thu cña các nàm cho sO' nám dta ti-en thông tin 
dd du'çrc cung câ'p. 
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Mu so 14 (webform trên H thông) 

NGUON LISC TAI CH!NH 1  

Nêu rô các ngun tâi chInh dr kin, chng han  nhu các tài san có khâ näng thanh khoân cao 2 , các han  müc tin ding và các 
nguôn tài chInh khác (khong phái là cac khoãn tam  rng theo hqp dong) có san dê dáp üng yêu câu ye nguôn lrc tài chInh duqc 
nêutrongMâusô 15. 

STT Ngun tài chInh 

1 
2 
3 

Tang ngun 1irc tài chInh ella nhà thâu (TNL) 

Ghi chz: 

(1) Tftng nhà thu hogc thành viên lien danh phái cung cá'p thông tin v ngun ltc tài chInh cüa mlnh, kern theo tài lieu 
ch&ng minh. Nguôn lu'c tài chInh ma nhà tháu dc kiên huy d5ng dê thcc hiçn gói tháu dwqc tInh theo cong thtc sau: 

NLTC = TNL—DTH 

Trong do: 

- NLTC là ngun ly'c tài chInh ma nhà thu dr kiln huy dng dl thzcc hin gói thu; 

- TNL là tdng ngun l'c tài chInh cza nhà thdu (tdng ngun 4c tài chInh quy djnh tgi Mu nay); 

- DTH là tngyêu cu v ngun 4cc tài chInh hang tháng cho các hcip dng dang thyc hin (quy djnh tgi Máu sd 15). 

Nhà thcu dwctc dánh giá là dáp &ng yêu cu v ngun 4cc tài chInh cho gói thu nlucó ngun 4cc tài chInh dy' kiln huy 
d3ng dé thcc hién gói tháu (NLTC) tOi thi&u bang giá triyéu cáu tgi tiêu chI dánh giá 2.2 Máu sO 03 Chwcrng nay. 
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Trw3ng hcip trong E-HSDT, nhà thcu có nç$p kern theo ban cam kit tin dyng cña t chi'c tin dyng hogt dng hp pháp tgi 
Vit Nam thI nhà tháu phái ice khai thông tin theo quy djnh tgi Mâu nay. Trwô'ng hQp có sai khác thông tin trong biêu kê khai Va 
cam kêt tin dyng kèm theo thI ban cam kêt tin dyng dinh kern trong E-HSDTsê là co' so' dê a'ánh giá. 

(2,)Tài san có kha náng thanh khoán cao là tin mçt và tu'o'ng dwo'ng tin m4t,  các cong cy tài chInh ngn hgn, các ching 
khoán san sang dê ban, chth'zg khoán dê ban, các khoán phái thu thwang mgi, các khoán phái thu tài chinh ngán hgn và các tài 
san khác ma cO the chuyên dôi thành tiên mt trong vOng mt nãrn. 
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Mu s 15 (webform trén H thng) 

NGUON L!IC TA! CHINH HANG THANG CHO CAC HP BONG BANG THC HIINW 

STT 
A 

Ten hoV 
A dong 

• 

A • Ngu'oi lien he cua 
• . 

Chu dau tir (dia 
. chi, diçn thoi, fax) 

•• 

.. 

Ngay hoan thanh 
A hop dong 

• 

: • Tho'ihanconlai 
.,• • •. cua hop dong 

tinh bang thang 

.. . A Giatrihopdong 
chira thank toan, 

A .. •' 

bao gom ca thue 

A A A 
Yeucauve 

A nguon hrc tai 
, 

chinh hang 
• thang 

(B/A) 
1 
2 
3 

Tng yen câu v ngun liyc tãi chInh hang tháng cho các hçrp dng dang thrc hin (0TH). 

Ghi chi. 
(1) Th'ng nhà thcu hogc thành viên lien danh phái cung c4p thông tin du'çrc nêu du'ó'i day dé tInh toán tang các yêu cdu ye 

nguôn 4cc tài chInk bcng tang cza: 
(i) các cam kêt hin tgi cüa nhà thâu (hoc tfrng thành trong viên lien danh) trong tat cá các hçip dóng ma nhà tháu (hoc 

tirng thành trong viên lien danh) dang thwchiên hoäc sê' dwcrc thy'c hin, 
(ii) yeu cáu ye nguón 4cc tài chInh dôi vó'i hcip dóng dang xét theo xác djnh cüa ChÜ dâu tic. Ngoài ra, nhà thâu ciThg phái 

cung cap thông tin ye bat /9) ngha vy tài chInh nào khác có the ánh hithng dáng kê den vic thicc hin hcip dông dang xét nêu 
nhà tháu dztcrc trao hcip dông. 

(2) Thai hgn con igi cüa hcrp dông tInh tgi thai diem 28 ngày trithc ngày có thai diem dóng thâu. Trzc&ng hcrp thai gian con 
igi nhO hon 30 ngày thI dwçic coi là 1 tháng. 

(3) Giá trj hcrp dông cOn igi chwa du'crc thanh toán tInh tgi thO'i diem 28 ngày trirác ngày cO thai diem dóng thu. 
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A A Mau so 16 webform tren Hç thong) 

PHJM VI CONG VIC STY DUNG  NHA THAU PHU' 

STT 
Ten nhà thu 

phu 2  
Pham vi cong 

viêc 
Khi hro'ng cong 

viêc 
Giá tn % ithc 

tInh 5  
HQ'p dng hoãc van ban thôa 

thuân vth nhà thu phu 6  
1 
2 
3 
4 

Ghi chi: 
(1) Trw&ng hcip nhà thâu tham dl! tháu là cong ty mc (vi dy nhic TOng cOng ty,) thI nhà thâu phái kê khai cy the phán cOng 

vic dan/i cho các cOng ty con, cOng ty than/i viên. Vic dánh giá k/nh nghim, náng ll!c  cza n/ia tháu can cii' vào giá trj, khOi 
hrcxng do cOng ty mc,  cOng ty con, cOng ty than/i viên dam nhn trong gói thâu. Trwàng hctp nhà thâu tham dc thâu khOngphái là 
cOng ty mçthI Ice khai các nhà tháuphy. 

(2) Ghi cy the ten cOng ly con, cOng ly thành viên hogc n/ia tháu phy (Tru'Ong hcip k/il tham dt thâu chica xác din/i dwçic cy 
the dan/i tinh cüa n/ia thâu phy thI ghi "N/ia tháu phy 1,2,3... "vào c5t nay và phái kê khai các c5t con lgi theo dthig yêu câu. Sau 
do, nêu diccic hca c/ion thI k/i huy dOng tháu p/u thur hzên cOng vzêc dd kê khaz phai du'cic sic chap thuân cua Chu dâu tic) 

(3) Ghi cy thêphân cOng vic dam nhgAn  cia cOng ty con, cOng ty thành viên hoc nhà thâuphy. 
(4) Ghi cy the giá trj % cOng vic cia cong ty con, cOng ty thành viên dam nhgn so vài giá dl!  thâu. 
(5) Dôi vài trtrOng hQp sz dyng nhà tháu phy, n/ia tháu ghi cy the sO hcip dng hogc van ban thOa thugn, nhà thâu phái np 

kern theo ban gOc hoc ban chyp dwçrc chi'ng thl!c các tài lieu do. 
('6,) N/a thâu ghi cy the sO hcrp dOng hoác van ban thOa thuán, nhà thâu phái nç3p kern theo ban gOc hoc ban chyp du'qc 

chz'ng thl!c các tài lieu do. 
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A A Man so 17 (webform tren Hç thong) 

BANG TIEN JQ THUC HIN 

Nba thAu d xut tin d thirc hin phü hcip vói yêu cu cUa Ben mñ thu 

STT 
Thôi gian thirc hin hop dng theo 

yen cau cua Ben moi than 
Th&i gian thirc hiên ho dng do 

nha than de xuat 

BANG TIEN DQ THVC HIN 

Nhà thu d xut tin d thirc hin phü hçip vâi yêu cu cüa Ben m?ñ thu 

STT Thô'i glan thirc hiên hçrp dng theo 
yen can cua Ben moi than 

Thôi gian thwc hiên horp dng do 
nha than de xuat 
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A A A Mau so 18A (webform tren Hç thong) 

BANG GIA Dr THAU CUA D!CH  VIJ PHI T VAN 
(Di vói hqp dng trçn gói) 

STT Danh muc dich vu Mo tã dich vu Don v!  tinh Khoi lirong Don gia dir thâu 
Thành tin 

(Cot 4 x 6) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Hoqt dç5ng 1 Ml 
2 Hogt d5ng 2 M2 

n Hang hoá th& n Mn 

Tng cong giá thy thu cüa dlch  vu dã bao gm thug, phi, I phi (nu co) M 

Ghichi: 
- Ct (1), (2), (3), (4) và (5). He thông së tt chuyên các ni dung nay tz E-HSMT 
- Nha tháu then dcm gzá tai cot (6) Dcm glá dw thâu taz cot (6) bao gôm cac chi phi can thiêt de thu'c hiên hoat dông yêu cáu cua 
Ben m3'i tháu, trong do bao gOm các chi phI thuê, phi, l phi 'nêu co). Khi tham dy' thâu, nhà thâu phái chju trách nhim tim 
hiêu, tInh toán và chào day dI'i các logi thuê, phi, lç phi (nêu cO) theo thuê suát, mic phi,  l phi tgi thO'i diem 28 ngày truác ngày 
cO thO'i diem dóng tháu theo quy djnh. 
- Cç5t (7) H thông ty' d5ng tinh. 
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A A Mau so 18B (Webform tren Hç thong) 

BANG GIA D THAU CUA D!CH  VJ PHI TIX VAN 
(Di vói hqp dng theo don giá c dlnh) 

STT Danh muc dich vu Mo ta dich vu Don vi tinh Khoi hro'ng A Don gia dir than 
Thành tin 

(Cot 4 x 9) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Hoqt d3ng 1 Ml 
2 Hoqt d5ng 2 M2 

n Hànghoáthz'n Mn 
Giá dr than da bao gm thud, phi, 1 phi (nu co) M 

Chi phi dy phông cho khi luçrng phát sinh bl% B=bl%*M 

Tng cong giá thy thu cüa djch vy dã bao gm thu& phi, I phi (nu co) M+B 

Ghi chi: 

- NIth thcu din don giá 411 c5t (6). Don giá 4 thdu 411 cc5t (6) bao gm các chi phi cn thié't de2  thyv hin hogt dng yêu 
ccu cia Ben mài thu, trong do bao gm các chi phi thué', phi:,  l phi (nlu co). Khi tham d thcu, nhà thcu phái chju trách 
nhiêm tIm hie'u, tinh toán và chào dy dñ các loai thud phi, l phi (nlu co) theo thul suá't, misc phi,  l phi tgi thai diém 28 ngày 
trw&c ngày cO thai diem dóng thu theo quy djnh. Nhà thu phái tinh toán và phán bd các chi phi v thu4 phi, l phi (nlu co) Va 

chi phi cho yê'u t trwçrt giá cia gói thu vào trong giá dy' thu. Chi phi dt phOng (B) sê không dwctc xem xét, dánh giá d SO 

sánh, xev hgng nhà thá'u. 

Giá fráng thcu và giá hctp dngphái bao gm chiphi dy'phông (B). 

-  C5t (7) He thong tt dng tinh. 
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A A Mau so 18C (Webform tren Hç thong) 

BANG GIA DI THAU CUA D!CH  VJ PHI TII VAN 
(Di vói hçrp d1ng theo don giá diu chinh) 

1 2 3 4 5 6 7 

STT Danh muc d!ch  vu Mo tã dich vu 
i Vi 

tInh 
Khi htro'ng Don giá dir thu 

Thành tiên 

(Cot 4 x 9) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Hogt dóng 1 Ml 
2 Hogt d5ng 2 M2 

n Hang hoá th n Mn 
Giá dir thu dã bao gm thug, phi, 1 phi (nu co) M 

Chi phi d phông cho khi hrçrng phát sinh bl% B1=bl%*M 
Chi phi d phông trirçrt giá b2% B2=b2%*M 

Tng cong giá dir thu cüa dlch  vii dã bao gm thug, phi, 1 phi (nu co) M+B1+B2 

Ghi chi. 
- Nha tháu then don gia vào cot (6) Don gia dw tháu taz cot (6) bao gOm cac chi phi can thiêt dê thu'c hiên hoat dông yêu cáu 
cüa Ben mài tháu, trong do bao gôm các chi phi thuê, phi, l phi (nêu co). Khi tham dt thâu, nhà tháu phái chju trách nhim 
tim hiêu, tInh toán và chào day dü các loai thuê, phi,  l phi (neu cO) theo thuê suât, mz'c phi,  l phi tgi thai diem 28 ngày trithc 
ngày cO thai diem dOng thâu theo quy djnh. 
- Cot ('7,) He thông tt dOng tInh. 
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Musô19 

DO D1J' THAU (1) 

(thuôc H sd d xuá't v tài chInh) 

Ngày: [ty' trIch xuct theo thai gian trên H tMngJ 

Ten gói th.u: [ty' trIch xuá't theo ten gói thcu trong E-TBMT] 

KInh gi'ri: [ty' trIch xuá't theo ten Ben mài thcu trong E-TBMT] 

Sau khi nghiên ciru E-HSMT, chng tôi: 

- Ten nhà thu: [ty' trIch xuá't theo thông tin nhà thu dd dáng /g trên 
He thó'ng]; 

- S dàng k kinh doanh: [ty' trIch xua't theo thông tin nhà thu dâ dáng 
/g trên He tho'ng], 

cam kt thirc hin gói th.0 [tic trIch xudt ten gói thcu theo thông tin trong 

E-TBMT] vâi các thông tin chinh nhu sau: 

- S' E-TBMT: [ty' trIch xuá't theo so' E-TBMT trong E-TBMT]; 

- Th?i dim dóng th.u: [tic trIch xudt theo thai dié'm dóng thdu trong E-
TBMT], 

theo ding yêu cu nêu trong E-HSMT vài tng s tin là [H tho'ng ty' 
tdng hQp khi nhà thu din giá chào trong các biJu mu dy' thu trên H tho'ngJ 
cng vth các bang tng hqp giá dr th.0 kern theo. 

Ngoài ra, ch&ig tôi tir nguyen giàm giá dir thu vd tr l ph.n trm giam giá 
là [Ghi ) l giám giáJ.' 

Giá dr th.0 sau khi tr1r di giá trj giãrn giá là: [H tho'ng ty' d5ng tInh]. 

Thñ gian thrc hin hgp ding là [ty' trIch xuá't tic biu mu dy' thcuJ. 

Hiu lc cña E-HSDXTC:____[H thO'ng trIch xuo't tic E-TBMT] 

Ch'Cing tôi cam kt: 

1. Chi tham gia trong mt E-HSDT nay vâi tix cách là nhà th.0 chinh hoc dai 
din lien danh trong trixng hqp nhà th.0 có lien danh. 

2. Không dang trong qua trInh giài th; không bj kt lun dang lam vào tInh 
trng phá san hotc ng không có khâ näng chi trã theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Không vi phm quy djnh v bâo dam cnh tranh trong du th.u. 

'Ohi rO giàm giá cho toàn b goi thAu hay giãm giá cho mt hoc nhiu hang miic cong vic, cong vic nào dO 
(nêu rô hang mc cong vic, cOng vic dLrçc giãm gia). 
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4. Không thrc hin các barth vi tham nh'üng, hi 1, thông thu, can tth Va CC 
hành vi vi phm quy ctjnh khác cüa pháp lust dAu thu khi tham dir gói th.0 nay. 

5. NhüTig thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thrc. 

6. Tnr&ng hçip chüng tôi kbông np ban g& bâo dam dir th.0 theo yêu câu 
cüa Chü d.0 tix quy djnh ti Mitc 17.3 E-CDNT thI chiing tôi sê bj nêu ten trén H 
thng va tài khoãn cüa chüng tôi s bj khóa trong vông 6 tháng ké tr ngày Ciic 
Quãn 1 d.0 thu nhn duoc van bàn d nghj cüa Chü d.0 tu. 

Nu E-HSDT cüa chIrng tôi duçic ch.p nhn, chi'mg tôi sê thirc bin bin pháp 
bào dam thc hin hqp dng theo quy djnh t?i  Mic 39.1 E-CDNT cüa E-HSMT. 

Ghi chi: 

(1) Dov dt thcu dd dwctc kj5 bcng ch11 /g s cia dcii din hQp pháp cza nhà 
thcu khi nhà thcu n3p thdu qua mng. 
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Phân 2. YEU CAU YE KS?  THUAT 
Chtro'ng V. Yêu cu v k5 thut 

Yêu v k9 thuat  mang tInh /c9 thut thucn tzy và các yêu ccu khác lien 
quan din vic cung cá'p djch vy (trIt giá,). Yêu ccu v k9 thu4tphái duçtc nêu &y 
dii, rö rang và cy the' di lam cct sà cho nhà thu 4ip E-HSDT 

Trong yêu cdu ye' k9 thu2t khong dwc'c dwa ra các die'u kin nhm hçin chl 
sy tham gia cza nhà thcu hoc nhm tgo lcii the' cho mç3t hoc m5t sd nhà thcu 
gay ra sr cgnh tranh không bInh dng. 

Yêu ccu ye' k9 thut bao gm các nç5i dung cct ban nhw sau: 

1. Giri thiu chung v dr an và gói thu 

Myc nay nêu thông tin torn tat ye' c4c  an và ye' gói thu nhw dja die'm thicc hin 
dr an, quy mô cüa dy an, yêu ccu ye' cung c4o djch vy, thai gian thrc hin và 
nhicng thông tin khác thy theo tInh chdt và yêu cu cia gói thdu. 

2. Yêu cu v k5r thut 

Myc nay dwa ra các yêu cu ye' 1c9 thut dii vái viçc cung cá'p djch vy nham 

dam báo chdt lwçnig djch vy dáp thig myc tiêu ban dAu cña hz du tw. Trong do, 

các yêu cu do Chü ddu tu', Ben m&i thu dwa ra ccn chz trQng vào san phdrn dáu 

ra nhw tiêu chua2n, quy each, thông s k9 thuat,  chdt lu'ctng... cia djch vy. C'hz dáu 
tu', Ben mO'i thdu cung ccn nêu các tiêu chudn ye' djch vy ma nhà thcu phái dáp 
thig, tuy nhiên, các tiêu chudn nay không nhcm myc dIch hgn che'st tham gia cla 
nhà thcu. Nhà thcu cO the' áp dyng các tiêu chudn djch vy khác nhungphái ching 
minh các tiêu chudn nay twong du'o'ng hoc cao hcni tiêu chudn do Ch du tu', 
Ben rnài thcu yêu ccu. Ve' cct ban, Ben mài thcu không cdn nêu quy trinh, 
phwcing.pháp thrc hin djch vy cy the' ma nhà thu phái tuân theo. Nhà thcu 
du'cic quyên de' xudt quy trInh, phu'o'ngpháp thy'c hin ma nhà thu thy là thIch 
hQp dJ thc hin gói thu. 

Chang hon, di vâi djch vy v sinh thay vi thca ra các yêu ce'u ye' dAu yào 
(nhu' cong nhán lao dç5ng phái cO kinh nghim tu'ong tt, phái Mt nghip trung 
cap, nha thu phái cO thilt bj v sinh nhu' gié lau, thuing dyng nu'O'c, chdi lau 
nhà...) Ben mài tháu can dwa ra các yeu câu ye ddu ra cho san phdm djch vy 
(san nhàphài sgch, không có rác...). 

Nhà tháu nç5p cling E-HSDT bàn trInh bay ye' giái pháp và phwong pháp 
lun dê thyv hin djch vy phi tu' in theo máu dithi day: 
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GIAI PHAP vA PH1XNG PHAP LUN TONG QUAT 

DO NBA THAU BE XUAT BE TH1J'C HIN DId  VJ PHI TIf vAN 

Nhà thdu chudn bj d xuá'z' giái pháp, phuvng pháp lun tang quát thc 
hin djch vy theo các ni dung quy djnh tgi chito'ng V, góm các phán nhw sau: 

1. Giáipháp vàphwo'ngpháp luán; 

2. KI hogch cong tác; 
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Phn 3. BIEU KIEN HP BONG VA BIEU MAU HqP BONG 

Chtrong YL DIEU KIN CHUNG CUA HVP  BONG 

Diu kin hcip dâng bao gm E-DKC, E-DKCT cza Hçrp &ng và Phii lyc 
Hcip thng (nlu co) the hin quyn lcii và ngha vy cza các ben. 

E-DKC HQp dng ducic áp dyng cho ta't cá các hQp d3ng cza các gói thdu 
khác nhau. Chi dwcic th dyng ma không dwcic tha ddi các quy djnh tgi Ghu'ong 
nay. E-DKCT quy djnh cy th các nç5i dung tu'ong thg vài E-DKC khi áp dyng 
dói vái timg gói thcu nhcm bd sung thông tin cn thiê't d hoàn chinh hcip dông, 
dam báo tInh k/ia thi cho vic /g kit và thyv hin hcip dng 

Chi dAu tu', Ben mô'i thdu có th áp dyng logi hcip dóng trQn gói hoc hcip 
dng theo don giá cd djnh, hQp &ng theo thm giá diu chinh. Dô'i vó'i mi logi 
hcp dng, Chi, dcu tu', Ben mô'i thcu có th xem xét áp dyng diu khoán giárn 
trü thanh toán can cii' vào chit lu'cnig dcu ra cia dfch vy. Theo do, thy theo chat 
lu'crng ddu ra ma n/ia thcu sê du'ctc thanh toán vO'i giá trj khác nhau. Nêu nhà 
thá'u thy'c hin dzngyêu ccu cia E-HSMT, n/ia thcu sê' duc'c thanh toán 100% 
giá frj hcrp dcng (dii vái hctp &ng trQn gOi) hogc bang 100% giá trj theo khôi 
lumg cong vic thy'c ti n/ian vO'i don giá (dii vái hQp dng theo don giá c6 
d/nh, hgp &ng theo dctn giá diu chinh). Nê'u nhà thu không dam báo chAt 
lup'ng cl/c/i vy nhu' dâ d xuá't thI nhà thu chi du'çrc thanh toán tu'ong &ng vó'i 
chit lwcmg da hoàn thành. 

DJ ap dyng diu khoán v giám trI than/i toán, Chi dcu tu', Ben mài thdu 
cn xáy dig phy lyc Hc,p dng, trong do nêu rö yêu cu v chit lu'crng dáu ra; 
mic dç5 chat lu'cmg cO the chap nh2n du'o'c; bin pháp /cim tra, dánh giá, xác 
djnh mtc dç5 dáp ing ye chat lupng cia d/ch vy do n/ia thcu cung câ'p (vi dy lá'y 
máuphán tIc/i); mic dç5 giám fri' thanh toán theo /9) than/i toán. 

Chj nên dwa các hgng myc cO th kim tra, dan/i giá, xác djnh chat lupng 
vào danh myc giám tth thanh toán dê lam cci sO' thanh toán giiia hai ben, tránh 
phát sinh tranh chap trong qua trInh thanh toán /ictp dng. 

TrwO'ng hQp Chü dcutu, Ben mO'i thu cO ngun lc tài chIn/i d khuyê'n 
khIch nhà tháu k/i nha tháu hoàn t/iành vic cung câ'p djch vy vói chit htcrng 
xuât sac, cO the bó sung diêu khoan ye "tang giá fr/than/i toán" trên nguyen tc 
tu'ong ty' nhw dOi vol diêu khoan giam trIc than/i toán vào E-DKC và E-DKCT. 

VI dy v Phy lyc hcip dng và diu khoán giám trIc than/i toán dwctc nêu tgi 
Phy lyc cüa Miu E-HSMT nay. 
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Chirong VI. BIEU KIW CHUNG CUA HQP BONG 

1. Djnh nghia Trong hqp dng nay, các tr ngü dithi day dLrgc hiu nhu 
sau: 
1.1. "Chü du ti.r" là t chüc thrçic quy djnh tai  E-BKCT; 

1.2. "Hqp dng" là thóa thi4n giQa Chü dutu và Nba 
thâu, the hin bang van ban, duqe hai ben k) kêt, bao gôm 
Ca phi hic và tài 1iu kern theo; 
1.3. "Nhà th.u" là Nba th.0 trüng thu (co th là Nba thâu 
dc 1p ho.c lien danh) và dLrçic quy djnh ti E-BKCT; 
1.4. "Nhà thu phf' là mt cá nhân hay t chüc có ten 
trong danh sách các nhà thâu phii do nhà thâu chInh dé 
xuât trong E-HSDT ho.c nha thâu thçrc hin các phân cong 
vic ma nhà thâu chInh dé xuât trong E-HSDT; k3 Hçp 
dông vâi nhà thâu chInh dê thirc hin mt phân cong vic 
trong Hçip dOng theo ni dung dâ ké khai trong E-HSDT 
di.rçic Chü dâu tu chap thu.n; 
1.5. "Tài lieu Hcip dng" nghia là các tài 1iu duqc 1it kê 
trong Hqp dông, bao gôm bat k' bàn süa dôi, bô sung nào 
cüa Hçip dông; 
1.6. "Giá hçip dng" là tng s tin ghi trong hcip dng cho 
vic cung cap djch vii. Giá hqp dông dä bao gôrn tat ca các 
chi phi ye thuê, phi, l phi (nêu có); 
1.7. "Ngày" là ngày duang ljch; tháng là tháng dLxang ljch; 
1.8. "Djch v11 phi tu v.n" bao gm mt hoc mt s hot 
dng: logistics, bão hiêm, quâng cao, lap d.t, nghimthu 
ch.y thi'r, to chirc dào t.o, bão trI, bão dl.rOTlg, v bàn do V 
ho.t dng khác không phái là djch v11 tu van quy djnh ti 
khoân 8 Diêu 4 Lut Dâu thâu; 

1.10. "Hoàn thành" là vic Nba thu hoàn tt các ni dung 
cong vic theo các diêu khoãn và diêu kin quy djnh t.i 
Hqp dông và dixc Chü dâu tu ch.p th4n; 
1.11. "Dja dim cung cp djch vçi" là dja dirn duçic quy 
djnh tai  E-BKCT; 
1.12. "Ben" là Chü du tu hoc Nhà thu, tüy tirng trithng 
hçxp. 

2. Thir tir tru Các tài 1iu cu thành hcip dng dugc sp xp theo thir tir 
tiên uu tiên sau day: 

2.1.Flçip dng, kern theo các phii liic hçip dng; 
2.2.Thu chip thun HSDT và trao hcip dông; 
2.3.Quyt djnh phê duyt kt qua 1ira ch9n nhà thu; 
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2.4. E-DKCT; 
2.5.E-DKC; 
2.6.E-HSDT và các van ban lam rO E-HSDT cüa Nba thâu; 
2.7.E-HSMT và các tài lieu sra dôi E-HSMT (nêu có); 
2.8. Các tài lieu khác quy djnh t.i E-DKCT. 

3. Lut và 
ngôn ngfr 

3.1. Lut diu chinh hqp dng là 1ut Vit Nam; 
3.2. Ngôn ngt cüa hqp dng là tiêng Vit. 

4. Uy quyn Trü kbi có quy djnh khác nêu tai  E-DKCT, Chü du lix có 
the u' quyên thirc hin bat k' trách nhim nào cüa mInh 
cho ngu?ii khác, sau khi thông báo bang van bàn cho Nhà 
thâu và có the rit li quyêt djnh u' quyên sau khi dâ thông 
báo bang van ban cho Nhà thâu. 

5. Thông báo 5.1. Bat cir thông báo nào cüa mt ben gri cho ben ha lien 
quan den hçip dông phài dirçic the hin bang van bàn, theo 
dja chi quy djnh ti E-DKCT. 
5.2. Thông báo cüa mt ben sê dirge coi là có hiu lire kê 
tü ngày ben ha nhn duçic hoc theo ngày hiu l%rc nêu 
trong thông báo, tüy theo ngày nào den muon  hen. 

6. Bão dam 
thiyc hin hqp 
dng 

6.1. Báo dam thirc hin hqp ctng phài dirge np len Chü 
dâu tir không muon hcin ngày quy djnh ti Thu chap thun 
HSDT và trao hçTp dông. Bào dam thirc hin hçip dông 
dirge áp diing theo hInh thi'rc, giá trj và hiu lire  quy dnh 
ti E-DKCT. 
6.2. Thyi hn hoân trâ bào dam thrc hin hgp dông theo 
quy djnh tai  E-DKCT. 

7. Nhà thu 
phi 

7.1. Nhà thu dirge k k&hgp dng vâi eác nhà thu phi1 
trong danh sách các nhà thâu phii quy djnh tai  E-DKCT de 
thrc hin mt phãn cong vic nêu trong E-HSDT. Vic sü 
diing nhà thâu phi s không lam thay dôi các nghia vi cüa 
Nhàthâu. Nhà thâu phái chiu  trách nhim truâc Chü dâu 
tu ye khôi hrqng, chat hrçmg, tiên d và các nghia vi khác 
doi vói phân vic do nhà thâu phi thirc hin. 
Vic thay the, b sung nhà th.0 ph'ti ngoài danh sách các 
nhà thâu phi dà dirge quy djnh ti M%ic nay chi dirge thre 
hin khi có l do xác dáng, hgp l và dirge Chñ d.0 tu 
chap thun. 
7.2. Nlià thu không dirge sir dl?ng  nhà thu phii cho các 
cong vic khác ngoài cong viec  kê khai sü ding nba thu 
phi nêu trong E-HSDT. 
7.3. Yêu c.0 khác v nhà th.0 phii quy djnh tai  E-DKCT. 
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8. Giãi quyt 
tranh chp 

8.1. ChUdu tu' và Nhà th&u có trách nhim giái quyêt các 
tranh chap phát sinh giüa hai ben thông qua thuang hrçing, 
hôa giài. 
8.2. Nu tranh chap không th giài quy& duqc bang 
thwing luçing, boa giài trong thOri gian quy djnh quy djnh 
ti E-DKCT kê ti'r ngày phát sinh tranh chap thI bat k51 ben 
nào cüng dêu có the yêu câu dua vic tranh chap ra giái 
quyêt theo cc chê duçic quy djnh tai  E-DKCT. 

9. Phm vi 
cung cp 

Djch viii phi tu vn phãi dugc cung c.p theo quy djnh ti 
Chumg IV duçic dInh kern thành Phçl l'çic và là mt b 
ph.n không tách r&i cüa hçip dông nay, bao gôm các lo.i 
djch vii ma Nba th.0 phài cung cap và dcm giá ciia các 1oi 
djch vi do. 

10. Tin d 
cung cp djch 
vi phi tu' vn 

Tin d cung cp dch vii phi tt.r vn và th&i gian dir kin 
hoàn thành phái duqc thirc hin theo quy djnh ti Chwmg 
IV. 

11. Trách nhim 
cüa Nhà thâu 

Nlià thu phài cung cp djch vi phi ti.r v.n trong phm vi 
cung cap quy djnh tai  Miic 9 E-DKC và theo tiên d cung 
cap djch vii phi tir van và ljch hoàn thành quy djnh tai  Mic 
10 E-DKC. 

12. Loi hqp 
dông Va giá 
hqp dong 

12.1. Loai  hqp dng theo quy djnh ti E-DKCT. 
12.2. Giá hçp dng dugc ghi tai  E-DKCT là toàn b chi 
phi de th'rc hin hoàn thàrth vic cung cap djch vii phi tx 
van cüa gói thâu nêu trong Bang giá hçp dông trén ca s& 
bão dam tiên d, chat luçing theo dung yêu câu cüa goi 
thâu. Giá hqp dông dã bao gôm toàn b các chi phI ye 
thuê, phi, l phi (neu co). 
12.3. Bang giá hp dng quy djnh tai  Phii 1iic bang giá hqp 
dông là mt b ph.n không tách r&i cüa h dông nay, bao 
gôm phm vi cung cap và thành tiên cUa các hang milc. 

13. Diu chinh 
gia hqp dong 

Vic diu chinh giá hcip dng thixc hin theo quy djnh t.i 
E-DKCT. 

14. Dieu chinh 
th uê 

Vic diu chinh thu thirc hin theo quy djnh tai  E-DKCT. 

15. Tim ü'ng 15.1. ChU d.0 tu phài c.p cho Nba thu khoân tin tam 
img theo quy djnh tai  E-DKCT, sau khi Nba thâu np Bão 
lânh tam  i'rng tucing ducing vâi khoàn tin tam  rng. Bào 
länh tam  i'rng phãi duac phát hành bài mt ngãn hang hoc 
to chüc tin diing hoat  dng hçip pháp tai Vit Nam va cO 
hiu hrc cho den khi hoàn trâ bet khoãn tiên tam  rng; giá 
trj cüa bâo lânh tam  irng s di.rçic giãm dan theo s tin tam 
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111g ma Nba thu hoàn trã. Không tInh lãi di vói tiên tam 
üng. 
15.2. Nhà thu chi duçc sü diing tik tm üng cho vic 
thirc hin Hçip dông. Nba thâu phài chimg minh rng 
khoàn tiên tam  irng dâ duçic sir diing dng m1ic dIch, dung 
dôi tuçing bang each np bàn sao các boa don chirng tir 
ho.e tài lieu lien quan cho Chü dâu tu. Nba thâu sê bj thu 
bâo lânh tam  üng trong trix?xng hçip si'r dçmg tiên tam  üng 
không dung miic dIch. 
15.3. Tin trn üng phâi duqc hoàn trà b.ng each khu tth 
mt t) 1 nhât djnh trong các khoãn thanh toán den han 
cho Nba thâu, theo bang kê t 1 phân tr.m cong vic dä 
hoàn thành lam co s& thanh toán. 

16. Thanh toán 16.1. Vic thanh toán thirc hin theo quy djnh tai  E-
DKCT. Truông hçp Chü dau t'tr thanh toán chm, Nba 
thâu sê ducic trâ lâi trên so tiên thanh toán chm vào lan 
thanh toán kê tiêp. Lâi suât thanh toán chm duc tInh tü 
ngày ma lê ra phãi thanh toán cho den ngày thanh toán 
th%rc tê và mc lâi suât áp dung là rnc lAi suât hin hành 
dôi vói các khoãn vay thuong mai  bang \TND. 
16.2. Dng tin thanh toán là: VND. 
16.3. Vic giàm trft thanh toán trên co s& ch.t luçing djch 
vi thire hin theo quy djnh tai  E-DKCT. 

17. Sir dting các 
tài 1iu và thông 
tin lien quan dn 
hç'p dOng 

17.1. Nu không Co sr dng truóc b.ng vn ban cüa Chit 
dâu tu, Nba thâu khOng duçic tiêt l ni dung cita hcTp dông 
cho bat cit ai không phãi là ngu1i CO lien quan den vic 
thirc hin hcip dông. VicNhà thâu cung cap các thông tin 
cho ngu&i có lien quan den vic thirc hin hcTp dông dugc 
thrc hin theo chê d bào mt và trong pham vi can thiêt 
cho vic thirc hin hcip dông nay. 

17.2. Các tài 1iu, thông tin là san phm cita djch vi phi tu 
van trong khuôn khô Hçip dông thuc quyên s& hftu cita 
Chit dâu tu. Nhà thâu có the gift lai  bàn sao cita các tài lieu 
và thông tin nay nhung không duc sit ding vào mi1c dIch 
khác nêu không duqc sir chap thun bang vn ban cita Chit 
dâu tu. 

18. Pht và 
Boi thtrô'ng 
thit hi 

1. Tnt tni?mg hcp bt khã kháng theo quy djnh tai  Miic 19 
E-DKC, nêu Nhà thâu không thirc hin mt ph.n hay toàn 
b ni dung cong vic theo hqp dông trong th&i han  dä nêu 
trong hqp dOng thI Chüdâu tix có the khâu tnt vào giá hçip 
dông mt khoãn tiên bOi thu&ng quy cho môi ngày chm 
thrc hin hoc khoâng thai gian khác nhu thOa thun cho 
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dn khi ni dung cong vic do dugc thrc hin nhu quy 
djnh t.i E-DKCT. Chü dâu tu sê khâu trr den % tôi da 
nhix quy djnh ti E-DKCT. Khi dt den mirc tôi da, Chü 
dâu tu CO the xem xét chám düt hqp dông theo quy djnh ti 
Muc 22 E-DKC. 
2. Trixng hçp không kjp th?ñ kh.c phiic sai sot theo thông 
báo cüa Chü dâu tu, Nba thâu cO trách nhim np tiên ph.t 
thrc hin hçip dông tucing irng vi % chi phi can thiêt dê 
khàc phic sai sot nhu quy djnh ti E-DKCT. 
3. Vic bi thithng thit h.i thirc hin theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t ye dan s1r. 

19. Bt khã 19.1. Trong hq dng nay, b.t khã kháng diicc hiu là 
kháng nhthig sr kin näm ngoài tam kiêm soátvà khã nãng hthng 

trurâc cüa các ben, chàng hn nhtr: chiên tranh, b?.o  lon, 
dInh công, hOa hon, thiên tai, lQ lit, djch bnh, cách ly do 
kiêm djch. 
19.2. Khi xày ra trumg hçp b.t khà kháng, ben bj ành 
hizâng b&i s1r kin bat khà kháng phài kjp thai thông báo 
bang van bàn cho ben kia ye sr kin do và nguyen nhân 
gay ra sir kin. Dông thii, chuyên cho ben kia giây xac 
nhn ye sir kin bat khá kháng do duçic cap bâi mt to 
chüc có thâm quyên ti ncri xáy ra sir kin bat khà kháng. 
Trong khoãng thôi gian không th thirc hin hcp dng do 
diêu kin bat khâ kháng, Nhà thâu theo hithng dan cüa 
Chü dâu tr van phài tiêp tiic thrc hin các nghia vii hqp 
dOng cüa mInh theo hoàn cành thirc tê cho phép và phãi 
tim mi bin pháp hqp l dê thrc hin các phãn vic 
khOng bj ành hu&ng bâi sir kin bat khá kháng. Trong 
tri.r&nghqp nay, Chü dâu tu phài xem xét dê bôi hoàn cho 
Nhà thâu các kboãn ph phi can thiet và hqp l ma hç phâi 
gánh chju. 

19.3. Mt ben không hoàn thãnh nhim vi cüa minh do 
trung hçip bat khã kháng s không phài bOi thrnmg thit 
hi, bj ph.t hoc bj châm dirt hçTp dông. 
Trung hçp phát sinh tranh chip giüa các ben do sr kin 
bat khã kháng xày ra ho.c kéo dài thI tranh chap s duc 
giâi quyêt theo quy djnb ti Miic 8 E-DKC. 

20. Hiu chinh, 
ho sung hqp 

20.1 Vic hiu chinh, b sung hp dng có th di.rqc thrc 
hin trong các tnrmg hçp sau: 

dông a) BO sung hng mic cong vic can thit ngoài phm vi 
cong vic quy dnh trong hqp dng; 
b) Thay di thii gian thrc hin hçip dng; 
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c) Các ni dung khác quy djrth tai  E-DKCT. 
20.2. Chü d.0 tu và Nba thu së tin hành thucxng thâo dé 
lam co sâ k két phii liic bô sung hqp dông trong trung 
hçip hiu chinh, bô sung hçip dông. 

21. Diu chinh Tin d thirc hin hçip dng chi &rçlc diu chinh trong tru&ng 
tiên d thirc hqp sau day: 
hin hçrp d1ng 21.1. Tnr&ng hcip b.t khã kháng, không lien quan den vi 

phrn hoc sc suât cüa các ben tham gia hqp dông; 
21.2. Thay di pham vi cung cp, bin pháp ci.mg c.p do yêu 
câu khách quan lam ãnh hu&ng den tiên d thrc hin hqp 
dông; 
21.3. Tnthng hqp diu chinh tin d thirc hin hcip dông ma 
không lam kéo dài tiên d hoàn thành dr ánthi các ben tham 
gia hçip dông thôa thun, thông nhât vic diêu chinh. Tru?ing 
hçip diêu chinh tiên d thirc hin hqp dông lam kéo dài tiên 
d hoàn thành dr an thI phài báo cáo nguêd có thãm quyên 
xem xét, quyêt djnh; 
21.4. Các tnx?mg hqp khác quy djnh tai  E-DKCT. 

22. Châm dfrt 22.1. Chü d&u tu ho.c Nba th.0 có th chrn d(rt hgp dng 
hçp dông nêu mt trong hai ben có vi phm c ban ye hqp dông nhi.r 

sau: 
a) Nba thu không thirc hin mt ph&n ho.c toãn b ni 
dung cong vic theo hqp dông trong thii han  dã nêu trong 
hçip dông hoc trong khoãng th?ñ gian dâ dugc Chü dâu tu 
gia han; 
b) Chü d.0 ttr hoc Nhà thu bj phá san hoc phái thanh 1 
tài san dê tái cu câu hoc sap nhp; 
c) Co bang chüng cho thy Nhà th.0 dã vi phm mt trong 
cac hành vi bj cam quy djnh tai  Dieu 89 Lu.t Dâu thâu 
trong qua trInh dâu thâu hoc thrc hin Hcip dông; 
d) Các hành vi khác quy djnh tai  E-DKCT. 
22.2. Trong tnthng hcTp Chü du tu chm drt vic thirc hin 
ma phãn hay toàn b hcp dông theo diem a Mic 22.1 B- 
DKC, Chü dâu tir có the k hcip dông vâi nhà thâu khác dé 
thrc hin phãn hçp dông bj châm drt do. Nhà thâu sê chju 
trách nhim bôi thu&ng cho Chü dau tu nhng chi phI vuçlt 
tri cho vic thirc hin phãnhqp dong bj châm dirt nay. Tuy 
nhiên, Nba thâu van phãi tiêp titc thrc hin phãn hçip dng 
không bj châm di.rt và chu trách nhim dôi vâi phân hçTp 
dông do mInh thc hin. 

22.3. Trong tri.r&ng hcip Chü du tu chm düt hçip dng 
theo diem b Mic 22.1 E-DKC, Chü du tu không phái 
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chju b.t cü chi phi dn bü nao. Vic chm dirt hçip dng 
nay không lam mat di quyên igi cüa Chü dâu tu duc 
hu&ng theo quy djnh cüa hçp dông và pháp 1ut. 

23. Phát hin 23.1. Chü d.0 tu thirc hin dánh giá chat luçing djch vçi phi 
sai sot, khãc tu van theo nguyen tàc va cách thüc nhu quy djnh t.i E- 
phic sai sot và DKCT. Chü dâu tu có the hithng dan Nba thâu tir dánh giá 
Phit thirc hin và phát hin sai sot, kiêm tra ni dung cong vic ma Chü 
hçp ding dâu tu cho rang có the cO sai sot. Thñ hn trách nhim dôi 

v&i sai sot ducic quy djnh ti E-DKCT. 
23.2. Tru?ing hqp phát sinh sai sot trong qua trmnh Nba 
thâu cung cap djch vi phi tu van, trjthc khi két thiic hqp 
dông, Chü dâu tu thông báo cho Nhà thâu ye các Sal sot 
can khAc phic. 
Khi nhan duçic thông báo cüa Chü d.0 tu, Nhà thu có 
trách nhim kjp th?ñ khäc phic sai sot trong khoãng thai 
gian hçp l ma Chü dâu tu quy ctjnh trong thông báo. 
Tri.thng hcp Nlià thâu không khäc ph1ic xong sai sot trong 
khoângthii gian cho phép, Chü dâu tu së dánh giá chi phi 
can thiêt dê khäc ph1ic sai sot và yêu câu Nba thâu thanh 
toán, dông th&i phat thrc hin hçp dông dôi vOi Nba thâu 
nhu quy djnh tai  Miic 18 E-DKC. 

24. Nhân sir' 24.1. Nhà thu phài huy dng tht ca nhân sr nhu dã dê 
xuât trong E-HSDT dê thc hin các ni dung cong vic 
tri'r trtthng hqp Chü dâu tu có thOa thun khác. Tmng hçp 
can thiêt phâi thay dOi nhân sir thI Nhà thâu phãi báo cáo 
và &rçic sr chap thuan  cüa Chü dâu tu. Nhân sr thay the 
phài cO näng lirc, kinh nghim tuong duong hoc tot han 
so vâi nhãn sir dã dê xuât truâc do. 
24.2. Trueing hçip nhân 51r m.t näng 1irc hành vi d sir 
ho.c không hoàn thành t& cong vic cüa mInh thI Chü du 
tu có van bàn yêu câu thay the. Khi nhn duqc van ban 
yêu câu thay the nhãn sir cüa Chü Mu tu, trong thii gian 
quy djnh t.i E-DKCT, Nba thâu phãi thirc hin thay the 
nhân sir cO nng 1rc và kinh nghim tirang duang hoc t& 
han. Trü tru&ng hçip có thOa thu.n khác, mci chi phi phát 
sinh do thay dôi nhan sr do Nba thâu chu. 

'Trixmg hcip goi thu không yu cu nhân sir thU ch6t thl bô diu nay 
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Chirong VII. BIEU KIN CV THE CUA HP BONG 

Trr khi có quy djnh khác, toàn b E-BKCT phãi dixçc Ben mi th.0 ghi 
day dü truâc khi phát hành E-HSMT. 

E-BKC 1.1 Chü du tu là: [ghi ten hcippháp d4y dI'i cza Chz ddu 
tu7. 

E-BKC 1.3 Nhà thu: ____ [ghi ten Nhà thá'u tring thu]. 

E-BKC 1.11 Dja dim cung cp djch v11 là: fghi ten và thông tin 
chi tiêt ye dja diémJ. 

E-BKC 2.8 Các tài 1iu sau day cüng là mt phn cña Hcp dng: 
[lit kê tài lieu]. 

E-BKC 4 Chü du tii [co th hoc không th] üy quyn các nghTa 
vi và trách nhim cüa mInh cho nguôi khác. 

E-BKC 5.1 Các thông báo c.n gCri v Chü d&u tu theo dja chi duâi 
day: 

Ngixi nhn: [ghi ten ddy di cia ngwô'i nhc2n, nlu có]. 

Dja chi:_ [ghi dcy dñ dja chi]. 

Din thoai: [ghi s din thogi, bao gm ma quo'c gia 
và ma thành phô]. 

Fax:_ [ghi sfax, bao gm ma quoCc  gia và ma thành 
phô]. 

Dja chi email: [ghi dja chi email (nlu có)]. 

E-BKC 6.1 - HInh thirc bão dam th1rc hin hcip dng: /càn th tInh 
chat, yeu câu cia gói thâu, quy dlnh  Nhà tháu cung cap m2t 
báo dam thyv hin hQp dông theo hInh thic tint báo ldnh do 
Ngán hang hoc to chc tin dyng hogt &3ng hg'p pháp tgi 
Vit Nam phát hành và phái là báo dam khOng cO diêu kin 
('trá tiên khi có yêu cáu, theo Mâu sO 22 Chuviig VIII)]. 

- Giá trj bâo dam tIc hin hçip dng: % giá hcip 
dông. [ghi giá irj cy the can c yeu cáu cza gói tháu, tic 2% 
den 10% giá hcip dôngj 

- Hiu hrc cüa bào dam thrc hin hçip dng: Bào dam 
thirc hin hçp dông có hiu lirc kê ti'r ngày hqp dông có hiu 
lirc cho den /cán cii' tInh chat và yeu cáu cia gói 
tháu ma quy djnh th&i hgn nay, vi dy. Báo dam thcc hin 
hcrp dông phái có hiu 4cc cho den khi các ben hoàn thành 
nghia vy theo hQp dông, hai ben kj. biên bàn nghiém thu và 
Nhà tháu chuyên sang nghIa vy báo hành thea quy djnh ('nêu 
có)]. 
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E-DKC 6.2 Th&i hn hoàn trã bão dam thrc hin hçip dng: [ghi 
cy the thô'i hgn hoàn trá báo dam thyv hin hcip dông can ci 
tInh chat và yeu cáu cia gói thauj. 

E-DKC 7.1 Danh sách nhà thu phii: [ghi danh sách nhà thdu phy 
phü hcrp vâi danh sách nhà tháu phy nêu trong E-HSDT]. 

E-DKC 7.3 Nêu cácyêu cu c&n thit khác v nhà thu phii [ghi yêu 
cáu khác ye nhà tháu phy (nêu co,)J. 

E-DKC 8.2 - Th&i gian d tin hành hôa giâi: [ghi so' ngày tiln 
hành hôa giái tOi da]. 

- Giãi quyt tranh ch.p: [ghi cy th thai gian và cc 
chê x& lj tranh chap can cá quy mO, tInh chat cia gói thdu. 
Trong do can nêu r6 thO'i gian gzi yeu câu giái quyêt tranh 
chap, to chic giái quyêt tranh chap, chi phi cho vic giái 
quyêt tranh chap...]. 

E-DKC 12.1 Loi hcipdng: [ghi logi hp dng theo ki hogch lra 
chQn nhà thâu dwcrc duytJ. 

E-DKC 12.2 Giá hçip dng: [ghi giá hcip dng theo giá trj nêu 
trong Thw chap thun HSDT và trao hctp dongJ. 

E-DKC 13 Diu chinh giá hçp dng: [ghi CO dyng hoc 
khOng áp dyng] 
Trwàng hQp áp dyng diu chmnh giá thI phái nêu cOng thic 
diêu chinh giá. 
Vic diu chinh giá Hçlp dng cO the' tham kháo cOng tlth'c 
dwO'i day hoc cOng thic khácphI hçip vái quy dfnh  cñapháp 
lu2t chuyên ngành. 

P = A + B Lmc/Loc + C Imc/Ioc 
Trong dO: 

P là h so' die'u chinh cho phdn giO hp dng dzc'c thanh 
toán bang dong tiên cy the "c ". 

A, B và C là các h sO' quy djnh trong E-DKCT cia 
Hcip dOng, trongdO A là h so cia phân khOng dw'c diêu 
chInh, B là h sO cüa phán cO the diéu chinh lien quan den 
chi phi nhán cOng và C là h sO cia phán cO the diêu chinh 
lien quan den các yeu to dáu vào khác trong giá Hg'p dOng 
dizcrc thanh toán bang dong tiên cy the' "c ", và 

Lmc là chi so' tgi ngày dtu tiên cüa tháng lçp hOa dan và 
Loc là chi sO a th&i diem 28 ngày trirO'c ngày m& thâu ye 
nhdn cOng, cá hai chi sO nay ã'êu tInh bcng dng tie'n cy the' 
"C 

Imc là chi sO' tgi ngày du tiên cüa tháng 42p  hóa dan và 
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bc là chistgi thai dim 28 ngày trwác ngày ma tháu ye 
các yêu to dau vào khác phái thanh toán; cá hai chI so dêu 
tInh bang dOng tiên cy the "c ". 

E-DKC 14 Diu chinh thu& [ghi "dwçic phép" ho4c  "khOng 
dircrc phép "áp dyng diu chinh thuê. Trw&ng hQp dwctc phép 
áp dyng diêu chinh thuê thI ghi: "trong qua trInh thy'c hin 
hQp dOng, trwaiig hop tgi thai diem thanh toán nêu chInh sách 
ye thuê Co sy' thay dOi "tàng hoc giám) và trong hQp dOng có 
quy dinh du'o'c diêu chinh thuê, dOng thai Nhà tháu xuát trInh 
dupc các tài lieu xác djnh rö sO thuê phát sinh thl khoán 
chênh lch cza chInh sách ye thuê Se duv'c diêu chinh theo 
quy djnh trong hQp dOng '7. 

E-DKC 15.1 Tm üng: [ghi s6 tin tgm &ng, các ching tit' dé' 
tgm thig, phitoiig thc tgmthig. . .phi hop quy djnh cia pháp 
lut. Trong trwông hcip can thiêt, cO the yêu cOu Nhà thâu 
xuât trinh báo Mnh tiên tgm (mg theo Mâu sO 23 Chwcing 
VIII]. 

E-DKC 16.1 Phucmg th'rc thanh toán: Ican ci tInh chdt va yêu ccu — 
cia gOi thâu ma quy djnh cy the ni dung nay. Vic thanh 
toán cho Nhà tháu cO the quy djnhthanh toán bang tiên mt, 
thw tin dyng, chuyên khoán... sO lan thanh toán là nhiêu lan 
trong qua trInh thy'c hin hoc thanh toán m5t lan khi hoàn 
thành hop dOng. Thai hgn thanh toán cO the quy dfnhthanh 
toán ngay hoc trong vông khOn qua mçät sO ngày nhât dfnh 
kê th khi Nhà tháu xuát trinh day di các ch&ng tI' theo yêu 
câu. Dóng th&i, can quy djnh cy the ye chthig tü thanh toán 
phI hop vó'i quy djnh cia pháp lu2t]. 

E-DKC 16.3 Giãm tth thanh toán: fghi có áp 
dyng hoçc khOng áp dyng] 

TrwOig hop áp dyng thI phái dn chié'u tO'i phy lyc Hop 
dOng ye giám tric thanh toán. 

E-DKC 18.1 Müc bi thu&ng thit hi là [ghi 
cy the quy djnh ye mc bOi thwO'ng thit hqi thy theo tInh 
chat và yêu câu cia gói thauJ. 

Tng giá trj bi thixng thit hi thi da là % giá 
hqp dông [ghi mtc bOi thithng thit hgi tOi da]. 

E-DKC 18.2 T l % dung d tInh tin pht thirc hin hqp dng 
là [ghicythetlç%]. 

E-DKC 
20.1(c) 

Các nOi  dung khác v hiu chinh, b sung hqp 
dông: fnêu cy the các nç5i dung khác (nê'u ca,)]. 
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E-DKC 21.4 Các tnthng hçip khác:_ [neu cy the các ni dung khác (nê'u 
co)]. 

E-DKC 
22.1(d) 

Các hành vi khác: [neu hành vi khác (nê'u co)]. 

E-DKC 23.1 Chü d.0 tu thirc hin dánh giá cht 1uçing djch viii phi tix 
van theo nguyen täc và cách thirc nhu sau: [nêu 
cy the nguyen tác và cách tl'thcJ 

Thiyi han  trách nhiêm di vâi sai sot: /nêu 
cy the thai gianj. 

E-DKC 24.2 Th?ñ gian Nhà th.0 thirc hin vic thay th nhân 
sçr: [ghi cy the th&i ian là bao nhiêu ngày kê tI ngày 
nhn ducrc yeu cáu thay the nhân sy cña C!hz,  a'áu tu/. 
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Chirong VIII. BIEU MAU HP BONG 

Ch.wng nay bao gm cac biu mu ma sau k.hi ghi thông tin hoàn chinh së 
tr& thành mt phn cüa Hçp dng. Mu bâo länh thirc hin hcip dng và Mu 
bão lãnh tin tm rng dành cho Nhà thu trüng thu ghi thông tin và hoàn chinh 
sau khi duçic trao hçip dng. 

Miu s 20. Thu chip thun h sa dir thu và trao hqp dng 

Mu séi 21. Hqp dng 

Miu s 22. Bão lãnh thirc hin hcip dng 

Mu s 23. Bâo lãnh tin tam  ng 
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Mu so 20 

THU' CHAP THUN HO S DV THAU VA TRAO HP BONG 

ngày tháng nm___ 

KInh giri: Ighi ten va dja chi cüa Nhà thu tring thdu, sau d4y gQi tat là 

"Nhà thdu "1 
V vic: Thông báo chá'p thuqn E-HSDTvà trao hcip dng 

Can cr Quyt djnh s_ ngày_ tháng_nàm cüa Chü du tu [ghi 

ten chi ddu tw, sau day gc'i tat là "C/th ddu tu"J ye vic phé duyt kêt qua hra 

ch9n nhà th.0 gói th.0 [ghi ten, s hiu gói thuJ, Ben miii thâu [ghi ten Ben 

mô'i thcu, sau day gQi tat là "Ben mô'i thcu '7 xin thông báo Chü dâu tir dã chap 
thun &HSDT và trao hqp dng cho Nhà thu d thrc hin gói thâu [ghi ten, sO 

hiu gói thduJ v&i giá hqp dng là [ghi giá tráng thcu trong quyêt djnh phê 
duyt kit qua 1ra chQn nhà thduJ vsi th?yi gian thirc hin hçip dông là [ghi 

thai gian thirc hin hcip &ng trong quylt dlnh  phê duyt ke't qua la chQn nhà 

thu]. 

D nghj di din hcip pháp cüa Nhà thu tin hành hoàn thin và k k& hcip 
dng vOi Chü du tix, Ben miii th.0 theo k hoch nhi.r sau: 

- Thyi gian hoàn thin hçip dng: [ghi thai gian hoàn thin hcip dngJ, 
tai dja dim [ghi dja dim hoàn thin hcip dng]; 

- Th?i gian k kt hçip dng: fghi thai gian /g kIt hcrp dng/; ti dja 
dim [ghi dia  dilm Ig kit hcip ddngJ, gi'ri kern theo Dix thào hçip dng. 

D nghj Nhà thu thirc hin bin pháp bào dam thirc hin hçp dng theo 
Mu s 22 Chucmg VIII cüa E-HSMT vâi s tin và th?yi gian hiu 

l?c [ghi sO' tin twcmg th'zg và thai gian có hiu lc theo quy dinh  tgi Myc 6.1 
E-DKCT cia E-HSMTJ. 

Van ban nay là mt phAn không th tách rôi cüa h sci hqp dng. Sau khi 
nhn duçic van bàn nay, Nhà th.0 phài có van bàn ch.p thu.n ctn hoàn thin, k 
kêt hqp dông và thirc hin bin pháp bão dam thirc hin hçp dng theo yêu cu 
nêu trên, trong do nba thâu phãi cam kêt nàng hrc hin ti cüa nhà thu vn dáp 
üng yêu c.0 cüa E-HSMT. Chü du tu sê tü chi hoàn thin, k kt hcip dng 
vñ Nhà thâu trong tmè'ng hcip phát hin näng 1irc hin t.i cüa nhà th.0 không 
dáp üng yêu cu thirc hin gói thu. 

Nu dn ngaythangnam_ ma Nhà thu không tin hành hoàn 
thin, k kt hçip dng hoc ti'r ch& hoàn thin, k k& hqp dng ho.c không 
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thirc hin bin pháp báo dam thirc hin hçip dng theo các yêu cu nêu trên thI 
Nhà thu sê bj loai và không duqc nhn 'ai báo dam dir thu. 

Di din hqp pháp cüa Ben mM thu 
[ghi ten, chi'c dan/i, /c5 ten và dóng dáu] 

Tài 1iu dInh kern: Dr tháo hçip dng 

Ghi chi: 

(1) Ghi th&i gian phii hcip v6i thai gian quy djnh trong Mcu thw báo lânh 
dy thcu. 
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Mu so 21 

HP DONG 1  

ngày tháng nm  

Hçip dng s:  

Gói th&u: [ghi ten gói thcuJ 

Thuc dr an: /ghi ten d' ánJ 

- Can cir 2 (B5 lut Dan s so' 91/2015/QHJ3 ngày 24/11/2015 cza Qu6'c 

- Cn (2) (Luát dá'u thu so' 43/2013/QH13 cia QuO'c h3z,); 

- Cn (2) (Nghj djnh so' 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cza GhInh 
pith quy djnh chi tilt thi hành m5t so' diu cüa Lut dlu thdu v 4ta chQn nhà 

thcu), 

- Can cr Quyt djnh s ngày tháng nam cüa v 

vic phê duyt kt qua lra ch9n nhà thu gói thu fghi ten gói thcuJ và thông 

báo chap thun HSDT và trao hqp dng s6 ngày tháng näm  

cüa Ben mñ thu; 

- Can cü biên bàn thumig tháo, hoàn thin hqp dng dã duçic Ben m1i th.0 và 
Nhà thu tráng th.0 k ngày tháng näm  

Chi'mg tôi, di din cho các ben k hçip dàng, gm có: 

Chü du tir (sau day gi là Ben A) 

Ten Chü du tu [ghi ten Chü &u twJ:  

Djachi:  

Din thoi:  

Fax: 

E-mail:  

Tài khoãn:  

Màsthu&  

Di din là ông/bà:  

Can cü quy mô, tInh chcft ca gói thdu, nç51 dung hctp dng theo mu nay có tM tha ddi, bd sung cho phIt 
hcrp, dgc bitt là doi vái các n5i dung khi thiscing tháo có sy/chác bitt  so vái LIKCT. 

CJ, nht các van bàn quyphqm pháp lu2t theo quy djnh hin hành. 
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Chücvii:  

Gi.y üy quyn k hçip dng s ____ ngày  tháng nàm  
(trtthng hQp ducic 4y qiyn). 

Nhà thu (sau day gi là Ben B) 

Ten Nhà th.u: fghi ten Nhà thcu tring thcu]: 

Diachi:  

Din thoai:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoãn:  

Ma so thu&  

Di din là ông/bà:  

Chüc vii:  

Gi4y üy quyn k hçp dng s ngày _tháng _nm (trwông hcrp 

dwcic ibi quyn). 

Hai ben thôa thun k kt hcip dng cung cp djch vti vi các ni dung sau: 

Diêu 1. Di ttrç'ng hçrp dng 

Di tuçTng cüa hqp dng là các djch viii duçic nêu chi tit t,i Phi lic kern theo. 
A A Dieu 2. Thanh phan hçrp dong 

Thành ph.n hqp dng và thu tr uu tiên pháp l nhu sau: 

1. Van bàn hçip dng, kern theo các phii 1iic hçip dng; 

2. Thu chp thun HSDT và trao hcip dng; 

2. Biên bàn thuang thào, hoàn thin hçip dng; 

3. Quyk djnh phê duyt kt qua lçra chn nhà thu; 

4. E-DKCT cüa hqp dng; 

5. E-DKC cüa hçp ding; 

6.E-HSDT và các van bàn lam rô E-HSDT cüa Nhà thu tráng thu (nu co); 

7. E-HSMT và các tâi 1iu si'ra d& E-HSMT (nu co); 

8. Các tâi lieu kern theo khác (nu co). 

Diu 3. Trách nhim cüa Ben A 
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Ben A cam k& thanh toán cho Ben B theo giá hçip dng quy djnh ti Diu 5 

cüa hçp dng nay theo phxcing thirc ducic quy djnh trong E-DKCT cüa hçip dông 
ciIng nhu thirc hin d.y dü nghia vit vâ trách nhim khác thxçic quy djnh trong E-
DKC và E-DKCT cüa hçip dng. 

Diu 4. Trách nhim cüa Ben B 

Ben B cam kt cung cp cho Ben A dy dü các loai djch vi1 nhiz quy djnh t.i 
Diu 1 cUa hçip dng nay, dng thôi cam kt thirc hin dy dü các nghia vi và 
trách nhim duqc nêu trong E-DKC và E-DKCT cüa hçp dng. 

Diu 5. Giá hçrp dng vã phirong thirc thanh toán 

1. Giá hçp dng: fghi rö giá trj bcng s4 bang chI và dng tin /g hQp 
dng/. 

2. Phuong thüc thanh toán: [ghi phwong thic thanh toán theo quy djnh 
tgi Miic 16.1 E-DKCT]. 

Diêu 6. Lo,i hqp dông 

Loi hçip dng: [ghi loçzi hcip dngphi hQp vái quy djnh tgi Myc 12 E-DKC] 

Diu 7. Thôi gian thirc hin hçrp aong: [ghi th&i gian thzcc hin hQp 
dngphii hQp vái quy djnh tgi Myc 1.2 E-BDL, E-HSDTvà kIt qua thu'ong tháo, 
hoàn thin hcip dng giia hai benJ. 

Diêu 8. Hiu lyc hçrp dng 

1. Hcip dng có hiu 1irc k ti'r [ghi cy thI ngày có hiu ly'c cza hQp 
dng/. 

2. Hçip dng ht hiu hrc sau khi hai ben tin hành thanh 1 hçp dng theo 

1ut dlnh. 

Hçp dng di.rçic 1p thãnh b, Chü du tu gi'Q b, Nhà th.0 gitt 
b, các b hcp dng có giá trj pháp 1 nhu nhau. 

DiJ DIN H€IP PHAP SJ DIN HCP PHAP 

CUA NBA THAU CUA cijii DAU TU' 

[ghi ten, ch'c dan/i, /g ten và dóng [ghi ten, chác dan/i, /g ten và dóng dlu] 
dáuJ 
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P1W LUC BANG GIA HoP BONG 
(Kern theo hçip dng si , ngày thárig nàrn ) 

Phy lye nay dwcrc lçp trên ccr so' yêu ccu nêu trong E-HSMT, E-HSDT và 
nhüngthOa thu2n dä dgt du'cic trong qua trInh thuvng tháo, hoàn thin hcip dóng, 
bao gOm giá (thành tiên) cho tImg hgng myc, nç$i dung cong vic. Giá (thành tien,) 
cho tfmg hcing myc, nç$i dung cOng vic dã bao gOm các c/i phi ye thuê, phi, lçphI 
(néu cO,) theo thuê suát, mtc p/il, l phi tgi th&i diem 28 ngày tritó'c ngày cO th&i 
diem dóng thâu theo quy dinh 

99 



100 

Mu s6 22 

BAO LANH THTIC HIN HQP DONG 1  

ngày tháng nãm  

KInh giri: [ghi ten Chi dcu tic] 

(sau day gi là Chü d.0 tu) 

Theo d nghj cüa [ghi ten Nhà thcu] (sau day gpi là Nhà thu) là Nhà 
thu dã trCmg th.0 gói th.0 ____ fghi ten gói thcuj và cam kt sê k k& hqp dng 
cung c.p hang hoá cho gói thu trén (sau day gçi là hcip dng); (2)  

Theo quy djnh trong E-HSMT (hoc hQp dng), nba thu phái np cho Chü 

du tii bâo lành cüa mOt  ngãn hang vâi mt khoãn tin xác djnh d bâo dam nghia 
vi và trách nhim cüa mInh trong vic thirc hin hçip dng; 

Chüng tôi, [ghi ten cia ngân hang] ____ [ghi ten qu& gia hoçc vüng 
lành thd] có tr sâ dng k ti [ghi dja chi cla ngân hang 3] (sau day gi là 
"Ngãn hang"), xin cam k& bào länh cho vic thirc hin hqp dng cüa Nba thu vâi 
si tin là [ghi r6 giá frj twang thig bcng s4 bang ch1i và dng tin si' ding 
theo quy djnh tgi Myc 6.1 E-DKCT cza E-HSMTJ. Chüng tôi cam kt thanh toán 
vô diu kin, không hüy ngang cho Chü d&u tix bt cr khoan tin nào trong giâi hn 

[ghi so' tin báo lành] nhu dã nêu trên, khi có van bàn cüa Chü du tx thông 
báo Nba thu vi phm hqp dng trong thai hn hiu lirc cüa bão 1h thirc hin hçip 
dng. 

Bào lânh nay có hiu lirc k tir ngày phát hành cho dn ht 
ngày tháng näm  

Dti din hçrp pháp cüa ngân hang 

[ghi ten, chic danh, lg ten và dóng dciii] 

Ghi chi: 

(1) Chi ap dyng trong trw&ng hQp bin pháp báo dam thzcc hin hQp dóng 
là thw báo lãnh cia ngán hang hoçc to chic tài chInh. 

(2) Né'u ngân hang báo länh yêu ccu pháicó hçp dng dã /gmói c4v  g1c2'y 
báo lânh thI Ben mO'i tháu sê báo cáo Chi dáu tic xem xét, quyêt djnh. Trong 
trwOng hctp nay, dogn trên cO the tha lcd nhw sau: 

"Theo d nghj cia ____ [ghi ten Nhà thcu] (sau day gci là lVha thu) làNhà 
tháu tring tháu gOi tháu [ghi ten gói tháuj dä 1g hcip dOng sO fghi so hp 
dOng] ngày_ tháng nám (sau day gcd là Hcip dOng)." 

(3) Dja chi ngân hàng. ghi rö dja chi so' din thocti, so'fax, e-mail dé lien h. 

(4) Ghi thai hqn phi hp vói yêu ccu quy djnh tgi Myc 6.1 E-DKCT 
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Mau so 23 

BAO LANH TIEN TM NG (1)  

____ ngày tháng nàm  

KInh gui: fghi ten Chi dcu tw] 

(sau day gi là Chü du ti.r) 

[ghi ten hQp dng, sc hQp dngJ 

Theo diu khoãn v t?m  1rng nêu trong E-DKCT cüa hçp dng, [ghi ten 

và dja chi cia nhà thcu] (sau day gi là nhà thu) phâi np cho Chü du tu mt bâo 
lânh ngãn hang d bão dam nhà thu sü diing dung m1ic dIch khoân tin tm irng 

fghi rö giá trj bang s b&ng chff và dng tin s dyng] cho vic thrc hin hçip 

dng; 

Ching tôi, [ghi ten cüa ngán hang] a [ghi ten quo'c gia hoc ving 

lânh thd] có tri sâ dng k ti fghi dja chi cia ngân hang 2] (sau day gçi là 
"ngân hang"), theo yêu cu cüa Chü d.0 tu, dng vô diu kin, không hüy ngang 
và không yeu c.0 nhà th.0 phãi xem xét tnrâc, thanh toán cho Chü d.0 ti.r khi Chü 
d.0 tu có yêu cu vai mt khoãn tin không vuçit qua fghi r6 giá frj bcng s4 
bang chü và dng tin th dyng theo quy djnh tçzi Myc 15.1 E-.DKCT cüa E-HSMTJ. 

Ngoài ra, ching tôi dng r.ng các thay di, b sung ho.c diu chinh các 
diu kin cüa hgp dng hoc cüa b.t ki tài lieu nào lien quan tth hçip dng dugc k 
giüa nhà thu và Chü d.0 tu s không lam thay d& bt k' nghia vti nào cüa chüng 
tôi theo bào lãnh nay. 

Giá trj cüa bào lãnh nay sê ducic giãm d.n tucmg 'Lrng vth s tin tam  üng 
ma ChU d&u tu thu hi qua các k thanh toán quy djnh tai  Diu 5 cüa Hçip dng 
sau khi nhà thâu xuât trInh van bàn xác nh.n cüa Chü du tu v s tin dâ thu 
hôi trong các k' thanh toán. 

Bão länh nay có hiu 1irc k hr ngày nba th.0 nhn dugc khoãn tm Crng theo 
hçip dng cho dn ngày tháng____ nam ____ 3) ho.c khi Chü du tu thu hM 
hêt so tiên tam  üng, tüy theo ngày nào dn sam horn. 

Di din hçrp pháp cüa ngân hang 
[ghi ten, chtc danh, 1g ten và dóng dd'uJ 
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Ghi chi: 

(1) Cn cr E-DKCT cüa gói thu ma quy djnh phü hçip vOi yêu c.0 quy djnh 
tai Miic 15.1 E-DKCT. 

(2) Dja chi ngãn hang: ghi rô dja chi, s din thoai, s fax, e-mail dé lien h. 

(3) Ngày hoàn thãnh vic cung cp djch vi1 quy djnh trong hqp dbng. Trong 
tru&ng hçip c.n gia hn thii gian thçrc hin hçip dng thI yêu c.0 gia han  th&i 
gian Co hiu lirc cüa bâo lânh tin tam  irng. 
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