Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 4073/BKH-QL§T
V/v: cung cÊp th«ng tin cho
§Êu thÇu

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

B¸o

Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2008

KÝnh göi:
- C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ
- Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ nhµ níc, c¸c Tæng c«ng ty nhµ níc
Ngµy 02/01/2008, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (KH&§T) cã v¨n b¶n sè
12/BKH-QL§T vÒ viÖc cung cÊp th«ng tin cho B¸o §Êu thÇu theo quy ®Þnh cña
NghÞ ®Þnh 111/2006/N§-CP. Ngµy 5/5/2008, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh
58/2008/N§-CP thay thÕ NghÞ ®Þnh 111/2006/N§-CP.
Do vËy ®Ó phï hîp víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 68 cña LuËt §Êu thÇu vµ
kho¶n 3 §iÒu 76 cña NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§-CP ngµy 5/5/2008 cña ChÝnh
phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo
LuËt X©y dùng, Bé KH&§T ban hµnh l¹i v¨n b¶n híng dÉn viÖc cung cÊp
th«ng tin cho B¸o §Êu thÇu trªn c¬ së kÕ thõa c¸c néi dung c¬ b¶n cña v¨n b¶n
sè 12/BKH-QL§T ngµy 02/01/2008 cña Bé KH&§T.
C¨n cø §iÒu 5 cña LuËt §Êu thÇu vµ §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh sè
58/2008/N§-CP, Bé KH&§T ®Ò nghÞ c¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, C¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng, c¸c TËp ®oµn kinh tÕ nhµ níc vµ c¸c Tæng c«ng ty nhµ níc thùc
hiÖn viÖc cung cÊp th«ng tin vµ chØ ®¹o c¸c chñ ®Çu t, bªn mêi thÇu vµ c¸c ®¬n
vÞ liªn quan thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh cung cÊp c¸c th«ng tin ®Êu thÇu vÒ
Bé KH&§T ®Ó thùc hiÖn viÖc ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu theo ®óng quy ®Þnh.
C¸c néi dung th«ng tin vÒ ®Êu thÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt §Êu thÇu
®îc ®¨ng t¶i miÔn phÝ trªn B¸o §Êu thÇu.
ViÖc cung cÊp th«ng tin vÒ ®Êu thÇu cho B¸o §Êu thÇu ®îc thùc hiÖn theo
Híng dÉn kÌm theo c«ng v¨n nµy./.

N¬i nhËn:
- Nh trªn
- Tßa ¸n NDTC, ViÖn KS NDTC
- C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ
- C¸c Së KH&§T ;
- C¸c §¬n vÞ trùc thuéc Bé;
- Lu: VT, Vô QL§T.

KT.Bé trëng
Thø trëng

(®· ký)

Cao ViÕt Sinh

Híng dÉn vÒ viÖc cung cÊp th«ng tin
cho B¸o §Êu thÇu
(KÌm theo C«ng v¨n sè 4073 /BKH-QL§T, ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2008)
B¸o §Êu thÇu do Bé KH&§T x©y dùng vµ qu¶n lý ®îc ph¸t hµnh réng r·i
trªn ph¹m vi toµn quèc. §Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ t¨ng
cêng tÝnh c«ng khai, minh b¹ch trong c«ng t¸c ®Êu thÇu, B¸o §Êu thÇu ph¸t hµnh
5 kú/tuÇn vµo c¸c ngµy tõ thø hai ®Õn thø s¸u hµng tuÇn. ViÖc cung cÊp th«ng tin
cho B¸o §Êu thÇu ®îc c¨n cø theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt §Êu thÇu, §iÒu 7
cña NghÞ ®Þnh 58/2008/N§-CP, cô thÓ nh sau:
1. Ph¹m vi vµ néi dung th«ng tin ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu:
Néi dung th«ng tin

KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n
(hoÆc mét, mét sè gãi thÇu
thuéc dù ¸n) hoÆc dù to¸n ®èi
víi mua s¾m thêng xuyªn

§¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu
§¨ng t¶i
trªn c¸c
H¹n møc
Thêi gian göi C¬ quan,
ph¬ng
th«ng tin
®¬n vÞ
chÞu tr¸ch tiÖn th«ng
tin ®¹i
nhiÖm göi
th«ng tin chóng kh¸c
Tæng møc Trong vßng 10
Chñ ®Çu
Kh«ng h¹n
chÕ
®Çu t tõ 5
ngµy kÓ tõ
t, bªn
mêi thÇu
tû ®ång trë ngµy ngêi cã
lªn
thÈm quyÒn ký
quyÕt ®Þnh phª
duyÖt

Th«ng b¸o mêi nép hå s¬ quan
t©m ®èi víi gãi thÇu dÞch vô t
vÊn(1)

Tõ 1 tû
®ång trë lªn

Tèi thiÓu 5
ngµy tríc
ngµy dù ®Þnh
®¨ng t¶i

Chñ ®Çu
t, bªn
mêi thÇu

Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn ®èi víi
gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y
l¾p, EPC(1)

Tõ 5 tû
®ång trë lªn

Tèi thiÓu 5
ngµy tríc
ngµy dù ®Þnh
®¨ng t¶i

Chñ ®Çu
t, bªn
mêi thÇu

Th«ng b¸o mêi
thÇu(1) ; Danh s¸ch
nhµ thÇu tham gia
®Êu thÇu h¹n chÕ,
danh s¸ch nhµ thÇu
tróng s¬ tuyÓn,
danh s¸ch nhµ thÇu
®¸p øng yªu cÇu
cña hå s¬ mêi quan
t©m; KÕt qu¶ lùa
chän nhµ thÇu

T vÊn

Tõ 1 tû
®ång trë lªn

Chñ ®Çu
t, bªn
mêi thÇu

Hµng hãa,
x©y l¾p,
EPC

Tõ 5 tû
®ång trë lªn

Trong vßng 10
ngµy kÓ tõ
ngµy ngêi cã
thÈm quyÒn,
chñ ®Çu t phª
duyÖt; Riªng
th«ng b¸o mêi
thÇu, tèi thiÓu
5 ngµy tríc
ngµy dù ®Þnh
®¨ng t¶i
Tèi thiÓu 5
ngµy tríc
ngµy dù ®Þnh
®¨ng t¶i

Chñ ®Çu
t, bªn
mêi thÇu

Th«ng b¸o mêi chµo hµng ®èi
víi mua s¾m hµng hãa(2)

Tõ 500 triÖu
®ång trë lªn
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Cã thÓ ®¨ng
t¶i ®ång
thêi trªn c¸c
ph¬ng tiÖn
th«ng tin
®¹i chóng
kh¸c tïy
theo ®iÒu
kiÖn cña
chñ ®Çu t.
Trêng hîp
tæ chøc ®Êu
thÇu quèc
tÕ, c¸c néi
dung th«ng
tin cã ghi
chó (1) th×
b¾t buéc
ph¶i ®¨ng
t¶i trªn mét
tê b¸o tiÕng
Anh ph¸t
hµnh réng
r·i.

§¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu

Néi dung th«ng tin

H¹n møc

Thêi gian göi
th«ng tin

V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ TÊt c¶ c¸c
®Êu thÇu, v¨n b¶n híng dÉn lo¹i v¨n b¶n
c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c¬ quan híng dÉn
cÊp Bé, cÊp TØnh.
vÒ ®Êu thÇu

Trong vßng 10
ngµy kÓ tõ
ngµy ngêi cã
thÈm quyÒn ký
ban hµnh v¨n
b¶n

TÊt c¶ c¸c
hµnh vi vi
ph¹m, ®· bÞ
xö lý,
kh«ng kÓ
h¹n møc

Trong vßng 10
ngµy kÓ tõ
ngµy ngêi cã
thÈm quyÒn ký
quyÕt ®Þnh xö
lý

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

§¨ng t¶i
trªn c¸c
C¬ quan,
ph¬ng
®¬n vÞ
tiÖn th«ng
chÞu tr¸ch
tin ®¹i
nhiÖm göi
chóng kh¸c
th«ng tin
C¬ quan
Kh«ng h¹n
chÕ
chñ tr×
so¹n th¶o

C¬ quan,
bé phËn
gióp viÖc
liªn quan
do ngêi
cã thÈm
quyÒn quy
®Þnh

Ghi chó: (1) C¸c gãi thÇu cã gi¸ díi h¹n møc ph¶i ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu
thÇu th× kh«ng b¾t buéc song khuyÕn khÝch ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu ®Ó t¹o
thuËn lîi cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã quan t©m vµ t¨ng cêng tÝnh c«ng khai,
minh b¹ch trong ®Êu thÇu; trêng hîp kh«ng ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu th× ph¶i
®¨ng t¶i tèi thiÓu trªn mét tê b¸o kh¸c ®îc ph¸t hµnh réng r·i trong mét ngµnh
hoÆc trong mét tØnh hoÆc réng r·i c¶ níc.
(2) §èi víi gãi thÇu díi 500 triÖu ®ång ¸p dông h×nh thøc chµo hµng
c¹nh tranh khuyÕn khÝch ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi chµo hµng trªn B¸o §Êu thÇu.
2. ThÓ thøc göi th«ng tin ®Ó ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu:
ViÖc göi th«ng tin trªn ®©y ®îc thùc hiÖn theo c¸c c¸ch thøc sau ®©y:
a) Göi trùc tiÕp hoÆc göi theo ®êng c«ng v¨n, bu ®iÖn:
Thùc hiÖn theo mÉu ®Ò ngoµi phong b× th nh díi ®©y:
(Tªn vµ ®Þa chØ ®¬n vÞ göi)
Th«ng tin cung cÊp cho B¸o §Êu thÇu

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu
Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
Sè 2 Hoµng V¨n Thô, Ba §×nh, Hµ Néi
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b) Göi qua fax:
Göi th«ng tin tíi B¸o §Êu thÇu qua fax theo c¸c sè: 04-8230452 hoÆc
080.43464.
c) Göi qua m¹ng:
Thùc hiÖn theo c¸c bíc sau:
- Bíc 1. §¨ng ký ®Ó trë thµnh thµnh viªn cña trang Web (website) vÒ ®Êu
thÇu t¹i ®Þa chØ (http://dauthau.mpi.gov.vn). Chi tiÕt c¸c bíc ®¨ng ký xem trong
tµi liÖu “Híng dÉn ®¨ng ký thµnh viªn” t¹i website nµy;
- Bíc 2. §¨ng nhËp website ®Êu thÇu víi tªn vµ mËt khÈu ®îc cÊp, tiÕn
hµnh cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan theo c¸c bíc ®îc híng dÉn trong tµi
liÖu “Híng dÉn sö dông cho Chñ ®Çu t” t¹i website ®Êu thÇu.
Trêng hîp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n göi th«ng tin qua fax, qua m¹ng th× b¶n
gèc vÉn ph¶i ®îc göi cho B¸o §Êu thÇu theo híng dÉn t¹i ®iÓm a cña môc nµy.
Bé KH&§T kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc chËm trÔ, thÊt l¹c hoÆc bÊt kú lý
do nµo kh¸c trong qu¸ tr×nh chuyÓn t¶i th«ng tin. Bé KH&§T chØ tiÕn hµnh ®¨ng t¶i
c¸c th«ng tin nhËn ®îc víi néi dung ®Çy ®ñ, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ
®Êu thÇu vµ c¸c híng dÉn t¹i v¨n b¶n nµy.
§Ó t¹o thuËn lîi cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc göi th«ng tin, c¸c tæ
chøc vµ c¸ nh©n liªn quan cã thÓ liªn l¹c víi Tßa so¹n B¸o §Êu thÇu theo c¸c sè
®iÖn tho¹i thuéc tæng ®µi: 080.43200 – 080.43463 – 080.43069 – 080.43579
§Ó liªn l¹c víi nhãm biªn tËp th«ng tin ®Êu thÇu, xin sè m¸y lÎ: 11, 12, 15
§Ó liªn l¹c víi nhãm kinh doanh ph¸t hµnh b¸o chÝ, xin sè m¸y lÎ: 32, 33, 34
3. HiÖu lùc thi hµnh:
- §Õn tríc ngµy 15/6/2008, viÖc cung cÊp th«ng tin cho B¸o §Êu thÇu vÉn
®îc thùc hiÖn theo v¨n b¶n Híng dÉn sè 12/BKH-QL§T ngµy 02/01/2008 cña
Bé KH&§T;
- KÓ tõ ngµy 15/6/2008, viÖc cung cÊp th«ng tin ®Ó ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu
thÇu thùc hiÖn theo v¨n b¶n nµy.
C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn cung cÊp th«ng tin vÒ ®Êu
thÇu theo quy ®Þnh cña LuËt §Êu thÇu, NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§-CP vµ theo
v¨n b¶n Híng dÉn nµy sÏ bÞ xö lý theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé ngµnh, §Þa
ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ph¶n ¶nh ý kiÕn vÒ Bé KH&§T ®Ó kÞp thêi
xem xÐt, chØnh lý./.
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MÉu 1
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o KÕ ho¹ch ®Êu thÇu
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: ______________________________
- §Þa chØ: ______________________________________________________
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: __________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/giÊy phÐp ®Çu t):
________________________________________________________________
3. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (ghi râ sè vµ ngµy quyÕt ®Þnh, tªn vµ
chøc danh cña ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt): ___________________________
4. Tæng møc ®Çu t (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/giÊy phÐp ®Çu t):
________________________________________________________________
B. Néi dung cña kÕ ho¹ch ®Êu thÇu:
Sè
gãi
thÇu

Tªn
gãi
thÇu

Gi¸
gãi
thÇu

Nguån
vèn

H×nh
thøc lùa
chän nhµ
thÇu

Ph¬ng
thøc ®Êu
thÇu

Thêi
gian tæ
chøc ®Êu
thÇu

H×nh
thøc
hîp
®ång

Thêi
gian thùc
hiÖn hîp
®ång

1
2
3
4
5
...
Tæng gi¸ c¸c gãi thÇu
, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)
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MÉu 2
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ (Chñ ®Çu t/Bªn mêi thÇu/Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc giao
nhiÖm vô ®¨ng ký th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn): ______________________________
- §Þa chØ: ______________________________________________________
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: __________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/ b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng
nhËn ®Çu t): _____________________________________________________
3. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp):
- Dù ¸n quan träng quèc gia:
- Dù ¸n thuéc nhãm A:
- Dù ¸n thuéc nhãm B:

- Dù ¸n thuéc nhãm C:

- Dù ¸n liªn doanh:

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh:
-

Dù ¸n, dù to¸n kh¸c:

4. Tªn chñ ®Çu t: _________________________________________________
5. Tªn gãi thÇu ®¨ng ký th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn (ghi theo tªn gãi thÇu trong kÕ
ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): ______________________________________
6. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): ___
______________________________________________________________
B. Néi dung th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):
THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN
−
−
−
−
−

Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ...............................................................................
Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] .........................................................................................................
Tên dự án: [ghi tên dự án] ........................................................................................................................
Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ..................................................
Hình thức đấu thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]
............................................................................................................................................................................................. ......
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− Thời gian phát hành HSMST từ ............... giờ, ngày ............... tháng ............... năm
............... đến ............... giờ, ngày ............... tháng ............... năm ............... [ghi thời điểm
đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)1.
− Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo số
điện thoại, fax nếu có] .....................................................................................................................................................
− Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST]....................................................................
− Thời điểm đóng sơ tuyển: ............... giờ, ngày ............... tháng ............... năm ..........................2
HSDST sẽ được mở công khai vào ............. giờ (giờ Việt Nam), ngày
tháng ............. năm ............. tại [ghi địa điểm mở HSDST].

.............

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự
lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.
, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)

1

Thời gian phát hành HSMST tối thiểu phải sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.
Thời điểm đóng sơ tuyển được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 7 ngày đối với đấu
thầu trong nuớc và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

2

-6-

MÉu 3
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi nép Hå s¬ quan t©m (HSQT)
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ (Chñ ®Çu t/Bªn mêi thÇu/Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc giao
nhiÖm vô ®¨ng ký th«ng b¸o mêi nép HSQT): ____________________________
- §Þa chØ: ______________________________________________________
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: __________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/ b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng
nhËn ®Çu t): _____________________________________________________
4. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp):
- Dù ¸n quan träng quèc gia:
- Dù ¸n thuéc nhãm A:
- Dù ¸n thuéc nhãm B:

- Dù ¸n thuéc nhãm C:

- Dù ¸n liªn doanh:

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh:
- Dù ¸n, dù to¸n kh¸c:

4. Tªn chñ ®Çu t: _________________________________________________
7. Tªn gãi thÇu DVTV ®¨ng ký th«ng b¸o mêi nép HSQT (ghi theo tªn gãi thÇu
trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): _______________________________
8. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): ___
______________________________________________________________
B. Néi dung th«ng b¸o mêi s¬ nép HSQT (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):
THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM
− Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ...............................................
− Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ...............................................................
− Tên dự án: [ghi tên dự án]........................................................................
− Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ..............................
− Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] ............
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− Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng
..... năm ..... (trong giờ hành chính)1.
− Địa điểm phát hành HSMQT [ghi địa điểm phát hành HSMQT, số điện
thoại, fax nếu có]......................................................................................
− Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước ..... giờ, ngày ..... tháng
..... năm…. tại [ghi địa chỉ nộp hồ sơ quan tâm]2.
Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu
thầu.
, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)

1

Thời gian phát hành HSMQT ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.
Thời gian nộp HSQT được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu
trong nuớc và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.
2
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MÉu 4
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi thÇu
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ (Chñ ®Çu t/Bªn mêi thÇu/Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc giao
nhiÖm vô ®¨ng ký th«ng b¸o mêi thÇu): _________________________________
− §Þa chØ: ____________________________________________________
− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng
nhËn ®Çu t): _____________________________________________________
3. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp):
- Dù ¸n quan träng quèc gia:
- Dù ¸n thuéc nhãm A:
- Dù ¸n thuéc nhãm B:

- Dù ¸n thuéc nhãm C:

- Dù ¸n liªn doanh:

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh:
-

Dù ¸n, dù to¸n kh¸c:

4. Tªn chñ ®Çu t: _________________________________________________
5. Tªn gãi thÇu ®¨ng ký th«ng b¸o mêi thÇu (ghi theo tªn gãi thÇu trong kÕ
ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): ______________________________________
6. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): ___
______________________________________________________________
B. Néi dung th«ng b¸o mêi thÇu (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):
THÔNG BÁO MỜI THẦU
−
−
−
−
−

Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ...............................................
Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ...............................................................
Tên dự án: [ghi tên dự án] .......................................................................
Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ..............................
Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] ............
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− Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước
....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong
giờ hành chính)1.
− Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax nếu
có]............................................................................................................
− Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT]....................................
− Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT] ..................................
− Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu]2 ...........................
− Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình
thức bảo đảm] .........................................................................................
HSDT sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng
........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu].
[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới
tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)

1

Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến
trước thời điểm đóng thầu. (Đối với gói thầu quy mô nhỏ có giá dưới 3 tỷ đồng thì HSMT được phát hành kể từ
ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu).
2
Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối
với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế (Đối với gói thầu quy mô nhỏ có giá dưới 3 tỷ đồng
thì thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày).
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MÉu 5
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o danh s¸ch nhµ thÇu
(tróng s¬ tuyÓn/tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ/ tham gia ®Êu thÇu t vÊn)
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: _______________________________
− §Þa chØ: ____________________________________________________
− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt/giÊy chøng
nhËn ®Çu t): _____________________________________________________
3. Tªn gãi thÇu (ghi theo tªn gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt):
_____________________________________________________________
4. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu tróng s¬ tuyÓn/tham gia ®Êu thÇu
h¹n chÕ/tham gia ®Êu thÇu t vÊn (ghi râ sè v¨n b¶n, ngµy vµ ngêi phª
duyÖt): ________________________________________________________
B. Danh s¸ch nhµ thÇu (tróng s¬ tuyÓn/tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ/tham gia
®Êu thÇu t vÊn):
Tªn nhµ thÇu(1)

§Þa chØ cña nhµ thÇu

Quèc tÞch(2)

1
2
3
4
5
6
...
Ghi chó: (1) Trêng hîp lµ liªn danh ph¶i ghi râ tªn/quèc tÞch ®èi víi tÊt c¶ c¸c
thµnh viªn thuéc liªn danh
(2) Trêng hîp ®Êu thÇu quèc tÕ míi ph¶i ghi râ quèc tÞch cña nhµ thÇu.
, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)
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MÉu 6
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: ______________________________
− §Þa chØ: ____________________________________________________
− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt/ giÊy chøng
nhËn ®Çu t): _____________________________________________________
B. Néi dung chÝnh vÒ kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu:
Sè
TT

Tªn H×nh thøc Gi¸ gãi
gãi lùa chän
thÇu(1)
(1)
(1)
thÇu nhµ thÇu

Gi¸
tróng
thÇu(2)

Nhµ
thÇu
tróng
thÇu(3)

QuyÕt
®Þnh
phª
duyÖt(4)

H×nh
thøc
hîp
®ång(1)

Thêi gian
thùc hiÖn
hîp
®ång(1)

1
2
3
4
5
...

, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)

Ghi chó:

(1) Ghi theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt.
(2) CÇn nªu râ néi dung chi tiÕt nh ®ång tiÒn, thuÕ, dù phßng, trît gi¸ (nÕu
cã).
(3) Trêng hîp lµ liªn danh, cÇn nªu râ ®¬n vÞ ®øng ®Çu vµ c¸c thµnh viªn.
(4) CÇn ghi râ sè v¨n b¶n, ngµy vµ chøc danh cña ngêi cã thÈm quyÒn phª
duyÖt.
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MÉu 7
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi chµo hµng c¹nh tranh
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ (Chñ ®Çu t/Bªn mêi thÇu/Ban qu¶n lý dù ¸n ®îc giao
nhiÖm vô ®¨ng ký th«ng b¸o mêi chµo hµng): ____________________________
− §Þa chØ: ____________________________________________________
− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng
nhËn ®Çu t): _____________________________________________________
4. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp):
- Dù ¸n quan träng quèc gia:
- Dù ¸n thuéc nhãm A:
- Dù ¸n thuéc nhãm B:

- Dù ¸n thuéc nhãm C:

- Dù ¸n liªn doanh:

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh:
-

Dù ¸n, dù to¸n kh¸c:

4. Tªn chñ ®Çu t: _________________________________________________
6. Tªn gãi thÇu ®¨ng ký th«ng b¸o mêi chµo hµng (ghi theo tªn gãi thÇu trong
kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): ____________________________________
7. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt): ___
______________________________________________________________
B. Néi dung th«ng b¸o mêi thÇu (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
−
−
−
−
−

Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ...............................................
Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ...............................................................
Tên dự án: [ghi tên dự án]........................................................................
Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ..............................
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh [ghi cụ thể quốc tế hay trong
nước]........................................................................................................
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− Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày .....
tháng ..... năm ..... (trong giờ hành chính)1.
− Địa chỉ phát hành: [ghi địa chỉ nơi phát hành HSYC chào hàng kèm theo số
điện thoại, fax nếu có] ..............................................................................
− Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước.... giờ, ngày
.... tháng ...... năm ........2 [ghi thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất (báo
giá)] tại [ghi địa chỉ tiếp nhận báo giá].
, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)

1
2

Thời gian phát hành HSYC chào hàng tối thiểu phải sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.
Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 3 ngày.
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MÉu 8
PhiÕu th«ng tin vÒ vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
A. Th«ng tin chung:
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ cung cÊp th«ng tin: _____________________________
− §Þa chØ: ____________________________________________________
− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t/ b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt/giÊy phÐp

®Çu t): _______________________________________________________
3. Tªn gãi thÇu: ___________________________________________________
B. Th«ng tin vÒ vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu: _______________________
1. Tªn, ®Þa chØ cña nhµ thÇu (nÕu cã) cña c¸ nh©n/nhµ thÇu/tæ chøc vi ph¹m:
______________________________________________________________
2. QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m (ghi râ sè vµ ngµy quyÕt ®Þnh, tªn vµ chøc danh cña
ngêi cã thÈm quyÒn ký): _________________________________________
3. Néi dung chñ yÕu cña QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m: _______________________
___________________________________________________________________
____, ngµy
th¸ng
n¨m
§¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ cung cÊp th«ng tin
(Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu)
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