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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    

Số:           /QĐ-UBND               Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu: Thi công 

xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 
 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số nội dung quản lý  đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 4065/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

UBND thành phố Cao Bằng về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 

2) công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, 

điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh dự toán 

gói thầu thi công xây dựng dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 
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Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao 

Bằng tại Tờ trình số 43/TTr-BQL ngày 17 tháng 10 năm 2022 và Báo cáo 

thẩm định số 93/BC-TCKH ngày 28 tháng 10 năm 2022 của phòng Tài chính 

- Kế hoạch thành phố.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
   

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu: Thi 

công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng 

Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với các nội dung 

chính như sau: 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. 

Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh 

giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các 

quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu xây lắp qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối 

với từng gói thầu. 

Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống 

(webform). Bên mời thầu nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá 

về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

Chương này bao gồm: Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố 

định theo định dạng tệp tin PDF/word và đăng tải trên Hệ thống; Mục 2 (Tiêu 

chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng webform. Bên 

mời thầu cần nhập thông tin vào các webform tương ứng; Mục 3 (Tiêu chuẩn 

đánh giá về kỹ thuật) và Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và Mục 5 

(Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do bên 

mời thầu chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống 

Căn cứ vào các thông tin do Bên mời thầu nhập vào, Hệ thống sẽ tự động 

tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 
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Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Bên mời thầu và nhà thầu sẽ phải 

hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Bên mời thầu và nhà thầu 

cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để phát 

hành E-HSMT và nộp E-HSDT trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin 

bổ sung mô tả công trình được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do 

Bên mời thầu chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng 

của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy 

định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu xây lắp qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có 

điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi 

tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Bên mời thầu nhập các nội 

dung thông tin vào điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống. 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành 

một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

(Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) do nhà thầu trúng thầu hoàn 

chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 

Chương này bao gồm tệp tin PDF/Word do Bên mời thầu chuẩn bị theo mẫu. 

Nội dung chi tiết các phần: Thống nhất theo Hồ sơ mời thầu gói thầu: 

Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng 

Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Trung tâm kiểm 

định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng lập. 

Điều 2. Căn cứ hồ sơ mời thầu được duyệt Ban quản lý dự án đầu tư và 

xây dựng thành phố Cao Bằng có trách nhiệm:  
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 Tổ chức triển khai thực hiện tuân thủ trình tự thủ tục, đảm bảo đúng quy 

định trong hồ sơ mời thầu, Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố 

Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3 (Thực hiện);   

- CT và các PCT UBND TP; 

- VP HDND&UBND TP; 

- Phòng TC-KH TP; 

- Ban QLDA ĐT&XD TP;                                                                            
- Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung    
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