Phụ lục I
Cung cấp dịch vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản xuất các video về
hoạt động và kết quả thực hiện của Dự án Phát triển Năng lƣợng mặt trời
tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BQLDA ngày 25/3/2020 của Giám đốc Ban Quản lý
Dự án)
PHẦN I: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Cung cấp dịch vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản xuất các video về hoạt
động và kết quả thực hiện của Dự án Phát triển Năng lƣợng mặt trời tại Đà
Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ
Tên dự án:
Báo cáo lên:

Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (sau đây
gọi là Dự án DSED)
Giám đốc dự án, Quản lý dự án

Tên hoạt động:

Cung cấp dịch vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản
xuất các video về hoạt động và kết quả thực hiện của
Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do
Liên minh Châu Âu tài trợ

Địa điểm tổ chức:

Đà Nẵng

Thời hạn hợp đồng dự kiến: Tháng 4-10/2020
1. Thông tin chung về Dự án
Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh
Châu Âu tài trợ triển khai thực hiện từ 07/2017 đến 10/2020 do Trung tâm Tiết
kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) – Sở
Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng triển khai thực hiện.
Dự án bao gồm 03 hợp phần: (i) Hợp phần 1 – Hỗ trợ xây dựng chính sách
thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời; (ii) Hợp phần 2- Lắp đặt thí điểm hệ
thống điện năng lượng mặt trời tại các cơ sở công cộng và các hộ gia đình; (iii)
Hợp phần 3 – Nâng cao năng lực và trao đổi kiến thức về năng lượng mặt trời.
Với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên
cơ sở phát triển bền vững, Dự án DSED đã và đang triển khai nhiều hoạt động
trong đó có hoạt động truyền thông để giúp nâng cao nhận thức về ứng dụng
nguồn năng lượng mặt trời vào thực tiễn. Với tiềm năng phát triển năng lượng
mặt trời tại thành phố Đà Nẵng, việc nhân rộng mô hình ứng dụng nguồn năng
lượng mặt trời là vô cùng cần thiết không chỉ giúp tự cung tự cấp nguồn điện và
góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường. Với kết quả hoạt động dự án
và những hoạt động triển khai trong thời gian tới, Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng tìm kiếm đơn vị truyền thông
(sau đây gọi tắt “Nhà thầu”) để cung cấp dịch vụ chuẩn bị, biên tập và sản xuất
các video về các hoạt động và kết quả thực hiện Dự án DSED để phát trên các
phương tiện truyền thông (truyền hình, trang mạng và các sự kiện truyền thông).

2. Mục tiêu của nhiệm vụ
Nhiệm vụ của Nhà thầu là xây dựng nội dung, biên tập, sản xuất các video
về các hoạt động và kết quả thực hiện của Dự án DSED do EU tài trợ và phát
trên các kênh truyền thông để nâng cao nhận thức và ứng dụng nguồn năng
lượng mặt trời vào đời sống và sản xuất tại thành phố Đà Nẵng.
3. Phạm vi công việc
Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng, biên tập và sản xuất các
video về các hoạt động và kết quả thực hiện của Dự án, cụ thể như sau:
Sản phẩm 1: Chuẩn bị nội dung, biên tập và sản xuất video về “Thực tiễn
triển khai mô hình ứng dụng năng lƣợng mặt trời lắp mái tại thành phố Đà
Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ”.
- Nội dung chính: (i) Thông tin về tiềm năng năng lượng mặt trời thành
phố Đà Nẵng và mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời hiện nay tại thành phố;
(ii) Giới thiệu mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời lắp mái mà Dự án hỗ trợ
triển khai bao gồm các cơ sở công, hộ gia đình và hiệu quả khi lắp đặt thông qua
đánh giá phân tích và chia sẻ đơn vị/hộ gia đình/cá nhân hưởng lợi; (iii) Đề xuất
và kiến nghị ứng dụng năng lượng mặt trời lắp mái cần được nhân rộng hơn tại
các khu công nghiệp, các cơ sở công và kết hợp lồng ghép ứng dụng mô hình
sản xuất và các ngành nghệ khác nhau; (iv) Nhấn mạnh sự đóng góp của Dự án
DSED do EU tài trợ. Độ dài của video: khoảng 7 phút.
Sản phẩm 2: Chuẩn bị nội dung, biên tập và sản xuất video về: “Hƣớng tới
ngôi trƣờng xanh thông qua ứng dụng năng lƣợng mặt trời”
- Nội dung chính: (i) Giới thiệu mô hình ứng dụng hệ thống pin NLMT lắp
đặt tại các trường học (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THCS Hoàng
Diệu, Trường THCS Nguyễn Huệ; Trường PTTH Hoàng Hòa Thám); (ii) Nhà
thầu sẽ quay cảnh quá trình lắp đặt các hệ thống pin NLMT từ giai đoạn khảo
sát, lắp đặt đến đấu nối, vận hành vào hệ thống tại 2 trường học (Trường THCS
Nguyễn Huệ; Trường PTTH Hoàng Hòa Thám); (iii) cung cấp thông tin về đánh
giá hiệu quả mô hình mang lại; (iv) cung cấp thông tin đề xuất nhân rộng mô
hình vào trường học và các hoạt động truyền thông quảng bá để nâng cao nhận
thức và hướng tới xây dựng “Ngôi trường xanh - thân thiện với môi trường”. Độ
dài của thước phim: khoảng 7 phút.
Sản phẩm 3: Chuẩn bị nội dung, biên tập và sản xuất video về: “Hƣớng tới
phát triển nguồn năng lƣợng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng”
- Nội dung chính: Thông tin về định hướng và chính sách phát triển năng
lượng mặt trời của thành phố Đà Nẵng và hỗ trợ của Liên minh Châu Âu cho Đà
Nẵng; (ii) đóng góp của Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do
EU tài trợ trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được và sự nhân rộng mô hình ứng
dụng năng lượng mặt trời; (iii) Đề xuất/kiến nghị/sáng kiến tương tự trong tương
lai để phát triển và ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời trên toàn địa bàn thành

phố. Độ dài của thước phim: khoảng 7 phút. Thước phim này được chuẩn bị
trước thời điểm diễn ra Hội thảo tổng kết dự án.
4. Trách nhiệm của Nhà thầu:
- Nhà thầu phối hợp và làm việc với nhóm dự án DSED để nắm bắt mục
tiêu, các hoạt động và yêu cầu của Dự án về việc xây dựng 3 sản phẩm trên.
- Nhà thầu xây dựng nội dụng, kịch bản và lên kế hoạch làm việc với các
đơn vị và phối hợp với nhóm dự án DSED để bố trí lịch phỏng vấn, quay phim;
- Nhà thầu xây dựng, biên tập nội dung bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng
Anh. Nội dung kịch bản sẽ được thống nhất và thông qua bởi Ban quản lý dự án
DSED.
- Hình ảnh và âm thanh chất lượng cao (HD) và ghi lại chất lượng DVD;
video gốc được lưu trữ để sử dụng trên truyền hình và các kênh truyền hình
khác;
- Trên cơ sở những ý tưởng trên, nhà thầu chuẩn bị kịch bản (storyboard và
script) để xây dựng các video và kế hoạch thực hiện, bao gồm các nội dung: (i)
bối cảnh, mục đích, mục tiêu, đối tượng mục tiêu cho mỗi video, nội dung thông
điệp, mức độ chi tiết; (ii) Dự thảo cấu trúc và nội dung kịch bản; (iii) Nội dung
chi tiết mỗi video clip: nguồn và nội dung thông tin, người được dự định phỏng
vấn, địa điểm quay phim, các khía cạnh thiết thực của việc quay phim (bao gồm
khả năng truy cập, giấy phép, thời gian quay hình,v.v). hoạt động/sự kiện cần
được quay; khả năng tiếp cận của nghiên cứu/báo cáo/tài liệu/cơ sở dữ liệu/hình
ảnh từ các đơn vị/tổ chức/cá nhân và thời gian từ khi chuẩn bị đến khi hoàn
thành sản phẩm cuối cùng. Các nội dung chi tiết phải dựa trên cơ sở yêu cầu và
các nguồn thông tin do Ban quản lý cung cấp.
- Đề xuất cuộc họp nếu cần để thống nhất nội dung kịch bản và đề xuất nội
dung kiến nghị khác nếu có.
- Khi có các sự kiện cần thiết mà phù hợp để đưa vào xây dựng sản phẩm
video về các hoạt động dự án, Ban quản lý dự án sẽ thông báo trước ít nhất 3
ngày để Nhà thầu chuẩn bị thiết bị và nội dung để quay, phỏng vấn đảm bảo có
thêm tư liệu khi xây dựng sản phẩm video.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết để
thực hiện các hoạt động: quay video, phỏng vấn các lãnh đạo, các chuyên gia và
các bên liên quan; chuẩn bị lời tường thuật và thu âm giọng nói thuyết minh;
lồng ghép âm nhạc nếu cần; Tạo ra văn bản, đồ họa hoặc các hình động khác
thích hợp; Sản xuất dubbing và đưa tiêu đề tiếng Anh; Tạo chú thích cho tất cả
người được phỏng vấn, địa điểm...; Xác định tiêu đề cho tài liệu/video; Hoàn
thiện danh sách các nhà sản xuất,và lời cảm ơn bao gồm thiết kế, nội dung, phụ
đề, chú thích, biểu tượng. Thực hiện các thủ tục xin cấp phép nếu liên quan đến
vấn đề bản quyền khi sử dụng hình ảnh, âm thanh.
- Nộp bản dự thảo của video đến Ban quản lý Dự án xem xét để góp ý hoàn
chỉnh. Sản phẩm cuối cùng được nghiệm thu khi có sự thống nhất và chấp thuận
của Ban Quản lý Dự án DSED;
- Làm việc với các đơn vị truyền thông để chiếu và đưa tin như Cổng
Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng
hoặc các kênh truyền thông khác;

- Chuẩn bị báo cáo cuối cùng về kết quả thực hiện công việc trong đó nêu
rõ quá trình thực hiện, nhân sự, tiến độ thực hiện và sản phẩm cuối cùng trước
khi tiến hành nghiệm thu.
5. Sản phẩm giao nộp
Nhà thầu sẽ phải giao nộp các sản phẩm để làm cơ sở thanh toán:
- Báo cáo khởi động: Bảo cáo thực hiện và giao nộp cho Ban QLDA trong
vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Báo cáo khởi động gồm nội dung: (i)
Phương pháp luận thực hiện nhiệm vụ; (ii) Kế hoạch làm việc chi tiết theo
phương pháp thực hiện từng bước.
- Báo cáo cuối cùng: Báo cáo về tiến độ thực hiện đính kèm kịch bản và các

sản phầm bàn giao: các video gốc và video hiệu chỉnh trên cơ sở góp ý của Ban
QLDA kèm theo các thông tin, hình ảnh.
6. Tiến độ thực hiện
Nội dung

Thời gian
4/2020
4-6/2020

Báo cáo khởi động nêu rõ kế hoạch và tiến độ thực hiện
Xây dựng nội dung kịch bản video 1 và tiến hành quay.
Hoàn thiện sản phẩm 1 và phát trên kênh truyền hình.
6-9/2020
Xây dựng nội dung kịch bản video 2 và tiến hành quay
Hoàn thiện sản phẩm 2 và phát trên kênh truyền hình
Xây dựng nội dung kịch bản video 3 và tiến hành quay - Trước khi diễn ra Hội
thảo tổng kết dự án
Hoàn thiện sản phẩm tứ 3 và phát trên kênh truyền hình
Trước 10/10/2020.
Hoàn thiện báo cáo cuối cùng
7. Kiểm tra và kiểm soát tiến độ
Nhà thầu được lựa chọn sẽ thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu dưới sự giám
sát trực tiếp của Ban Quản lý dự án. Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý
dự án để đảm bảo tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng nội dung,
hình ảnh để đảm bảo chất lượng cuối cùng của sản phẩm theo yêu cầu.
8. Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn
Nhà thầu là đơn vị truyền thông có trình độ chuyên môn tối thiểu về:
- Nhà thầu bố trí nhân sự cần thiết: biên tập, viết kịch bản, lồng tiếng, quay
phim,..có trình độ đại học trở lên;
- Có hiểu biết cơ bản về năng lượng mặt trời, công nghệ thông tin và
truyền thông hoặc các lĩnh vực khác liên quan;
- Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng kịch bản và phim tài liệu khoa
học, công nghệ, năng lượng, môi trường;
- Có hợp đồng kinh nghiệm phối hợp với các đơn vị truyền hình địa
phương để phát sóng phóng sự;

- Có ít nhất 5 phóng sự tương tự trong lĩnh vực KH&CN, năng lượng, môi
trường;
- Kỹ năng tiếng Anh tốt.
9. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án
Ban Quản lý Dự án DSED sẽ: (i) Hỗ trợ kỹ thuật, hành chính và cung cấp
tài liệu; (ii) Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu theo sản phẩm hoàn thành.
Hỗ trợ kỹ thuật, hành chính và cung cấp tài liệu:
- Tài liệu dự án: Ban Quản lý Dự án DSED sẽ cung cấp cho Nhà thầu các thư
giới thiệu chính thức, cung cấp thông tin các đối tượng, địa điểm trong trường
hợp tiến hành các cuộc phỏng vấn và tài liệu liên quan dự án;
- Hỗ trợ kỹ thuật và hành chính: Ban Quản lý Dự án DSED sẽ hỗ trợ Nhà
thầu sắp xếp lịch phỏng vấn, làm việc và thông báo địa điểm quay hình, cung
cấp các thông tin kỹ thuật của các hệ thống pin năng lượng mặt trời, xem xét,
phê duyệt nội dung và kịch bản. Nhà thầu tự bố trí phương tiện đi lại, nhân sự,
thiết bị để đảm bảo khi thực hiện nhiệm vụ.
Thanh toán
Ban Quản lý Dự án sẽ thanh toán dựa trên hoàn thành sản phẩm của Nhà
thầu thành 02 đợt.
- Đợt 1: Thanh toán 50% - Hoàn thành Báo cáo khởi động và sản phẩm
cuối cùng số 1;
- Đợt 2: Thanh toán 50% - Hoàn thành Sản phẩm
10.Cách thức nộp Hồ sơ
Tư vấn nộp Hồ sơ bao gồm:
- Bảng chào giá cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ: (i) Chi tiết kinh phí các
nội dung công việc cần thực hiện (ii) chi phí phát sóng lên các kênh
truyền hình; (iii) chi phí khác liên quan.
- Hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- Mẫu sản phẩm tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện (phim tư liệu, video..)
Nhà thầu quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ: Ban Quản lý Dự án
Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng - 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng; tel:
0236.3891095 trƣớc 14h30 ngày 07/4/2020.

PHẦN II: CHỈ DẪN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ THẦU
1. Nội dung gói thầu: Cung cấp dịch vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản
xuất các video về hoạt động và kết quả thực hiện của Dự án Phát triển Năng
lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ.
2. Biểu thời gian
Thời gian kể từ ngày gửi Hồ sơ mời thầu đến khi trao thầu do Bên mời
thầu thực hiện dự kiến như sau:
TT
Nội dung
Thời gian dự kiến
Phát hành Hồ sơ mời thầu
14h30 ngày 25/3/2020
1
Thời hạn Mở thầu, kiểm tra thủ tục hành chính 14h30 ngày 07/4/2020
2
Đánh giá Hồ sơ dự thầu
3
+
+
+

4

Đánh giá Đề xuất kỹ thuật (gồm đề nghị làm rõ
một số nội dung trong Đề xuất nếu có)
Trao đổi qua email làm rõ một số thông tin 07/4-10/4/2020
trong Hồ sơ đề xuất kỹ thuật
Phỏng vấn (qua điện thoại) nếu cần
Đánh giá Đề xuất tài chính (gồm đề nghị làm 13/4-14/2020
rõ một số nội dung trong Đề xuất nếu có)
Lập báo cáo đánh giá lựa chọn, tiến hành 15/4-16/4/2020
thương thảo Hợp đồng, yêu cầu ký Bản công
bố sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ
Thông báo kết quả đánh giá lựa chọn
17/4/2020

3. Tham gia quy trình đấu thầu
a) Việc tham gia vào thủ tục đấu thầu này áp dụng đối với tất cả các nhà
thầu hợp lệ, hợp pháp theo quy định.
b) Các nhà thầu không được tham gia đấu thầu này hoặc không được trao
thầu nếu có sự vi phạm bất kỳ trường hợp nào được nêu tại Mục 2.3.3.1 hoặc
2.3.3.2 của Hướng dẫn Thực hành (Practical Guide), phiên bản năm 2016;
c) Quy trình đánh giá lựa chọn dựa trên hồ sơ dự thầu đã nộp trong đó
đánh giá tuân thủ quy định hành chính, đánh giá đề xuất kỹ thuật và tài chính.
d) Tiêu chí lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân được xây dựng và nêu chi
tiết trong Hồ sơ mời thầu.
e) Nhà thầu tham gia dự thầu cần ký Bản tuyên bố loại trừ và tiêu chí lựa
chọn theo mẫu đính kèm trong Hồ sơ mời thầu.
f) Nhà thầu có thể sửa đổi hoặc rút Hồ sơ dự thầu bằng văn bản thông báo
trước thời hạn mở thầu;
4. Hồ sơ mời thầu và làm rõ Hồ sơ mời thầu
Nội dung trao đổi, làm rõ hồ sơ liên quan đến quá trình đấu thầu giữa Bên
mời thầu và nhà thầu phải được thực hiện thông qua email:
deccdanang@gmail.com. Ngôn ngữ trao đổi chủ yếu bằng tiếng Việt, ưu tiên sử
dụng tiếng Anh đi kèm.

Hồ sơ dự thầu: 01 bản gốc được lập theo mẫu hướng dẫn trong Hồ sơ mời
thầu bằng tiếng Việt. Hồ sơ dự thầu bao gồm Đề xuất tài chính và đề xuất kỹ
thuật được nộp và niêm phong riêng trong mỗi phong bì. Ngoài ra, nhà thầu tư
vấn cá nhân được khuyến khích gửi Hồ sơ Đề xuất tài chính và Đề xuất kỹ thuật
riêng biệt 2 lần qua địa chỉ email: deccdanang@gmail.com.
4.1. Đề xuất kỹ thuật
Đề xuất kỹ thuật bao gồm:
(1) Mẫu đề xuất kỹ thuật:
 Thư bày tỏ quan tâm (Mẫu số 1);
 Đề xuất kỹ thuật: Đề xuất phương pháp luận, kế hoạch thực hiện,
tiến độ thực hiện, đề xuất và kiến nghị khác nếu có; Đề xuất điều
chỉnh/bổ sung một số nội dung trong Điều khoản tham chiếu
(Mẫu số 2)
 Sơ yếu lý lịch: thông tin chi tiết về trình độ học vấn, thời gian
thực hiện các công việc (tháng/năm- tháng/năm) tại các tổ chức,
chức vụ và kinh nghiệm/kỹ năng liên quan, trình độ tiếng Anh
của nhân sự chủ chốt (Đính kèm mẫu số 2);
 Bảng chào giá (Mẫu số 3);
 Bản công bố danh dự tiêu chí loại trừ và tiêu chí lựa chọn (Mẫu
số 4);
 Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
 Bản sao hợp đồng tương tự liên quan đính kèm..
4.2.
Đề xuất tài chính
Đây là loại hợp đồng trọn gói, do đó nhà thầu chào giá bằng Việt Nam
đồng và lập ngân sách dự toán theo mẫu số 3 đính kèm hồ sơ thầu, trong đó bóc
tách:
- Chi phí vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản xuất các video.
- Chi phí hợp đồng phát song trên truyền hình.
- Chi phí khác.
Dưới đây là danh mục Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính mà nhà thầu
cần chuẩn bị khi tham gia dự thầu. Trên mỗi phong bì niêm phong Hồ sơ đề xuất
kỹ thuật và Hồ sơ đề xuất tài chính, nhà thầu ghi rõ chữ “niêm phong” và ký chữ
ký của mình lên.
Danh mục Hồ sơ tiếng Việt

Danh mục Hồ sơ tiếng Anh

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (phong bì riêng)
1. Thư bày tỏ quan tâm;
2. Sơ yếu lý lịch;
3. Đề xuất kỹ thuật;

1. Thư bày tỏ quan tâm;
2. Sơ yếu lý lịch;
3. Đề xuất kỹ thuật;

5. Bản công bố danh dự tiêu chí loại trừ và tiêu chí lựa chọn (Mẫu số 4) (chỉ cần
tiếng việt );
6. Bản sao hợp đồng tương tự liên quan đính kèm: tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh;

7. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan
Hồ sơ đề xuất tài chính (phong bì riêng)
8. Bảng chào giá (Mẫu số 3)

8. Bảng chào giá (Mẫu số 3)

5. Chi phí dự thầu
Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu, kể từ khi
nhận hồ sơ mời quan tâm (nếu có), Hồ sơ mời thầu từ Bên mời thầu cho đến khi
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến
khi ký hợp đồng. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không chịu trách
nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.
6. Đánh giá Hồ sơ dự thầu
Sau khi tiến hành đánh giá tuân thủ thủ tục hành chính, Bên mời thầu sẽ
tiến hành đánh giá chi tiết Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính cụ thể như sau:
6.1. Đánh giá Đề xuất kỹ thuật
Đánh giá Đề xuất kỹ thuật theo tiêu chí lựa chọn đính kèm Hồ sơ dự thầu
và cách thức đánh giá theo Mục 3.3.10 của Hướng dẫn thực hành (PRAG 2016).
Bên mời thầu có thể thiết lập cuộc trao đổi qua điện thoại hoặc email để làm rõ
thêm một số thông tin liên quan về Đề xuất kỹ thuật trước khi đưa ra quyết định
kết quả đánh giá Hồ sơ.
6.2. Đánh giá Đề xuất tài chính
Sau khi hoàn thành đánh giá kỹ thuật, Bên mời thầu tiến hành đánh giá đề
xuất tài chính đối với nhà thầu đạt yêu cầu về Đề xuất kỹ thuật. Nhà thầu vượt
ngân sách tối đa sẽ bị loại trừ.
Đối với các khoản chi phí phát sinh (chi phí chuyến công tác trong nước,
công tác phí,...) nằm trong phân bổ ngân sách nhưng không được xem xét khi so
sánh tổng chi phí trong đề xuất tài chính để đánh giá. Gía trúng thầu không bao
gồm các chi phí phát sinh (chi phí chuyến công tác trong nước, công tác phí,...)
của nhà thầu.
6.3. Lựa chọn nhà thầu đƣợc chọn
Nhà thầu được lựa chọn khi đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật. Gía
đánh giá trúng thầu là giá thấp nhất của các nhà thầu đảm bảo yếu tố kỹ thuật.
7. Bảo mật
Toàn bộ quy trình đánh giá sẽ được bảo mật. Quyết định của Tổ đánh giá
được thu thập, tổng hợp và được thảo luận trong phiên họp kín. Các thành viên
Tổ đánh giá có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
8. Điều khoản về đạo đức/mua chuộc đút lót
a) Bất kỳ nỗ lực nào của nhà thầu để có được thông tin bí mật, ký kết các
thỏa thuận bất hợp pháp với đối thủ cạnh tranh hoặc ảnh hưởng đến Tổ đánh giá
trong quá trình kiểm tra, làm rõ, đánh giá và so sánh Hồ sơ dự thầu sẽ dẫn đến
việc loại trừ và có thể dẫn đến hình phạt hành chính;

b) Bên mời thầu không được bị ảnh hưởng vì bất kỳ xung đột lợi ích nào
và không có quan hệ đối với các nhà thầu khác hoặc các bên tham gia vào dự án;
c) Ủy ban châu Âu có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ tài trợ dự án nếu các
hành vi tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào được phát hiện tại bất kỳ giai
đoạn nào của quá trình trúng thầu hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng và
nếu Bên mời thầu không thực hiện mọi biện pháp thích hợp để khắc phục tình
hình. Theo mục đích của điều khoản này, "hành vi tham nhũng" là việc hối lộ,
quà tặng, tiền thưởng hoặc hoa hồng cho bất kỳ người nào như một sự dụ dỗ
hoặc khen thưởng cho việc thực hiện hoặc từ chối bất kỳ hành vi nào liên quan
đến việc trao hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng đã ký kết với Bên mời thầu.
d) Hồ sơ dự thầu bị từ chối hoặc chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện việc
trao thầu hoặc thực hiện hợp đồng đã làm tăng chi phí thương mại bất thường.
Chi phí thương mại bất thường như vậy là các khoản hoa hồng không được đề
cập trong hợp đồng chính.
đ) Bên mời thầu có quyền đình chỉ hoặc huỷ bỏ thủ tục, trong đó thủ tục
trao thầu chứng minh là đã có những sai sót đáng kể, bất thường hoặc gian lận.
Nếu phát hiện ra sai sót đáng kể, bất thường hoặc gian lận sau khi trao hợp đồng,
Bên mời thầu có thể không ký hợp đồng.
9. Ký hợp đồng
Hợp đồng ký giữa Bên mời thầu và nhà thầu được chọn. Nhà thầu được
chọn sẽ khẳng định tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu sau khi
nhận được thông báo về kết quả đánh giá lựa chọn.
Trường hợp, Bên mời thầu và nhà thầu được chọn không đi đến ký kết
Hợp đồng thành công thì Bên mời thầu có thể hủy thầu hoặc lựa chọn nhà thầu
được đánh giá xếp vị trí thứ 2 sau nhà thầu được chọn. Trước khi ký hợp đồng,
Bên mời thấu sẽ thông báo kết quả đánh giá lựa chọn để (các) nhà thầu tham dự
thầu được biết.
10. Hủy thầu
Trong trường hợp hủy thầu, Bên mời thầu sẽ thông báo cho nhà thầu về
việc hủy bỏ. Nếu thủ tục đấu thầu bị huỷ bỏ trước khi mở bất kỳ hồ sơ dự thầu
nào thì hồ sơ dự thầu được niêm phong và chưa mở sẽ được trả lại cho nhà thầu.
Việc hủy bỏ có thể xảy ra, ví dụ, trong đó: (i) Thủ tục đấu thầu không
thành công, tức là không nhận được hồ sơ dự thầu phù hợp, chất lượng hoặc
được chấp nhận về mặt tài chính hoặc không có phản hồi chính đáng; (ii) Những
thay đổi cơ bản đối với dữ liệu kinh tế kỹ thuật của dự án; (iii) Hoàn cảnh đặc
biệt hoặc bất khả kháng làm cho việc thực hiện hợp đồng không thể thực hiện
được; (iv) Tất cả các hồ sơ chấp nhận về mặt kỹ thuật nhưng giá chào vượt quá
ngân sách; (v) Đã có sai sót đáng kể, bất thường hoặc gian lận trong thủ tục, đặc
biệt nếu ngăn cản đến sự cạnh tranh công bằng; (vi) Trao thầu không tuân thủ
quản lý tài chính hợp lý, nghĩa là không tôn trọng các nguyên tắc về tính kinh tế

và hiệu quả (ví dụ như giá đề nghị của nhà thầu mà hợp đồng sẽ được trao là
khách quan không quan tâm đến giá của thị trường).
Trong bất kỳ trường hợp nào thì Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm
về bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi ích hay
liên quan đến hủy thầu, ngay cả khi Bên mời thầu đã được thông báo về khả
năng thiệt hại.
11. Kháng cáo
Các nhà thầu thấy rằng họ đã bị thiệt hại do lỗi hoặc do sự bất thường
trong quá trình trao thầu có thể nộp đơn khiếu nại. Xem phần 2.4.15. của Hướng
dẫn Thực hành.
12. Hệ thống phát hiện và loại trừ sớm
Các nhà thầu nếu thuộc một trong những trường hợp phát hiện sớm hoặc
loại trừ thì thông tin chi tiết về họ có thể được đăng ký trong Hệ thống Phát hiện
và Loại bỏ Sớm và thông báo cho các bên liên quan đến việc trao hợp đồng hoặc
thực hiện hợp đồng mua sắm.

PHẦN III: CÁC BIỂU MẪU
Mẫu số 1
THƢ BÀY TỎ QUAN TÂM
(Hồ sơ Đề xuất kỹ thuật)
_____, ngày _____ tháng_____ năm_____

Kính gửi:

[Ghi tên bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu Điều khoản tham chiếu (TOR), chúng tôi:
- Tên nhà thầu: ..............................................................................................
- Số đăng ký kinh doanh: ..............................................................................
cam kết thực hiện gói thầu Gói thầu “Cung cấp dịch vụ xây dựng nội
dung, biên tập và sản xuất các video về hoạt động và kết quả thực hiện của Dự
án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ”
theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: (i) 01 Hồ sơ
đề xuất kỹ thuật; (ii) 01 Hồ sơ đề xuất tài chính được niêm phong riêng trong
từng mỗi phong bì.
Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong đề xuất kỹ thuật và tài chính
là chính xác và không thay đổi trong thời gian hồ sơ có hiệu lực là _____ ngày
[Ghi số ngày], kể từ _____ giờ, ngày _____ tháng _____ năm _____ [Ghi thời
điểm đóng thầu].

Tên nhà thầu
[Họ và tên, ký, đóng dấu]

Mẫu số 2
ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
Cung cấp dịch vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản xuất các video về
hoạt động và kết quả thực hiện của Dự án Phát triển Năng lƣợng mặt trời
tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ
1. Năng lực công ty
(Nêu rõ thời gian hoạt động, lĩnh vực hoạt động, nhân lực,…)
2. Tiến độ thực hiện
(xem kỹ phạm vi công việc trong TOR và nêu rõ: Tiến độ thực hiện; Góp ý để
hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu; Phương thức thực hiện và yêu cầu
trong quá trình thực hiện nếu có)
3. Hợp đồng tƣơng tự thực hiện
3.1. Liệt kê hợp đồng tương tự thực hiện và đính kèm đường link sản phẩm hoặc
bản sao (hợp đồng/sản phẩm )

STT

Tên
và số
hợp
đồng

Ngày ký
hợp đồng

Giá hợp
đồng

Ngày
hoàn
thành

Địa chỉ/Điện
Chủ
thoại/Fax/Eđầu tƣ
mail

Đƣờng
link
đính
kèm

1
2
3
4
5

3.2. Mô tả tính chất tương tự của Hợp đồng
STT
1
2
3
4

Tên và số hợp
đồng

Tên/loại
sản phẩm

Về giá trị

Về quy mô
thực hiện

Các đặc tính
khác

5

4. Đề xuất nhân sự chủ chốt
Công ty chúng tôi cam kết bố trí nhân sự để đảm bảo chất lượng cung cấp
dịch vụ như đã nêu trong Điều khoản tham chiếu đúng tiến độ. Cụ thể:
TT

Họ và tên

Vị trí công việc

Bằng cấp

Trình độ tiếng Anh

1
2
…
Danh sách nhân sự được bố trí thực hiện với Sơ yếu lý lịch đính kèm
Tên nhà thầu
[Họ và tên, ký, đóng dấu]

SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Thông tin nhân sự:
Họ tên:
Vị trí dự kiến đảm nhiệm:
Ngày, tháng, năm sinh:
Trình độ chuyên môn:
2. Công việc hiện tại:
Tên người sử dụng lao động:
Địa chỉ của người sử dụng lao động:
Chức danh:
Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại:
Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự):
Điện thoại/ Fax/ Email:
Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Mô tả chi tiết nhiệm vụ được phân công:

Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng
phạm vi công tác được phân công. Mô tả chi tiết nhiệm vụ được phân công
trong các dự án đã thực hiện, thời gian và địa điểm thực hiện]

Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian
học và loại bằng cấp]

Kinh nghiệm công tác: [Mô tả các vị trí công tác đã đảm nhiệm, đơn vị công
tác, thời gian công tác tại từng vị trí. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ
nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu
tư/bên mời thầu]

Ngoại ngữ: [Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]

Xác nhận: Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.
_____, ngày ____ tháng ___năm _____
Ngƣời khai
[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]

Ghi chú: Đính kèm bản sao công chứng bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn.

Mẫu số 3
BẢNG CHÀO GIÁ
Cung cấp dịch vụ xây dựng nội dung, biên tập và sản xuất các video về hoạt
động và kết quả thực hiện của Dự án Phát triển Năng lƣợng mặt trời tại Đà
Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ
Trên cơ sở phạm vi khối lượng và sản phẩm yêu cầu trong Điều khoản tham
chiếu, Công ty………..xin chào giá để thực hiện gói thầu này. Cụ thể như sau:
TT

Các hạng mục

1

Chi phí xây dựng
nội dung, biên
tập, quay và ghi
hình

-

Video 1

-

Video 2

-

Video 3

2

Chi phí trên sóng
truyền hình

-

Video 1

-

Video 2

-

Video 3

3

Chi phí khác:

-

Video 1

-

Video 2

-

Video 3

Đơn vị
tính

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng (bao gồm VAT)
Ghi chú: Nhà thầu có thể điều chỉnh phần thể hiện bảng chào giá làm sao nêu rõ:
(i) Chi tiết kinh phí các nội dung công việc cần thực hiện (ii) chi phí phát sóng
lên các kênh truyền hình; (iii) chi phí khác liên quan.
Tên nhà thầu
[Họ và tên, ký, đóng dấu]

Mẫu số 4
BẢN CÔNG BỐ DANH DỰ TIÊU CHÍ LOẠI TRỪ
VÀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
(kèm vào Đề xuất kỹ thuật)

Tên công ty:
Giấy phép hoạt động:
I – TÌNH HUỐNG LOẠI TRỪ LIÊN QUAN
(1) Tuyên bố rằng người nói trên thuộc một trong các tình huống
sau:
(a) Bị phá sản, tùy thuộc vào thủ tục thanh toán hoặc thu hồi tài sản,
tài sản đang được quản lý bởi bên thanh lý hay tòa án, trong một
thỏa thuận với chủ nợ, các hoạt động kinh doanh bị đình chỉ hoặc
trong bất kỳ tình huống tương tự phát sinh từ một thủ tục tương
tự theo quy định của pháp luật quốc gia;
(b) Được xác lập bởi phán quyết hoặc quyết định hành chính cuối
cùng mà người đó vi phạm các nghĩa vụ của mình liên quan đến
nộp thuế hoặc các khoản đóng góp an sinh xã hội theo luật pháp
quốc gia mà Bên mời thầu được đặt tại đó hoặc tại quốc gia thực
hiện hợp
(c) Được thiết lập bởi phán quyết cuối cùng hoặc quyết định hành
chính cuối cùng mà người đó có lỗi do hành vi sai trái nghiêm
trọng khi vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành hoặc tiêu
chuẩn đạo đức nghề nghiệp mà người đó có hoặc bằng cách tham
gia vào bất kỳ hành vi sai trái có ảnh hưởng đến uy tín nghề
nghiệp của mình khi hành vi đó có ý đồ sai hoặc bất cẩn nghiêm
trọng, bao gồm, đặc biệt, bất kỳ điều nào sau đây:
(i) Gian lận hoặc vô ý khai sai thông tin cần thiết cho việc xác
minh không có căn cứ để loại trừ hoặc thực hiện các tiêu chí
lựa chọn hoặc trong việc thực hiện hợp đồng;
(ii) Ký hợp đồng với người khác nhằm bóp méo cạnh tranh;
(iii) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
(iv) Cố gắng làm ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của
cơ quan có thẩm quyền trong quá trình trao thầu;
(v) Cố gắng thu thập thông tin bí mật có thể đưa ra những lợi
ích bất hợp lý trong thủ tục trao thầu;
(d) Được xác lập bởi phán quyết cuối cùng rằng người đó có lỗi do:
(i) Gian lận trong phạm vi Điều 1 của Công ước về bảo vệ lợi
ích tài chính của Cộng đồng Châu Âu, được soạn thảo theo
Đạo luật của Hội đồng ngày 26 tháng 7 năm 1995;
(ii) Tham nhũng, như được định nghĩa trong Điều 3 của Công
ước về Chống tham nhũng liên quan đến các quan chức của
Cộng đồng Châu Âu hoặc các quan chức của các nước thành

CÓ

KHÔNG

viên EU, được soạn thảo bởi Đạo luật của Hội đồng ngày 26
tháng 5 năm 1997 và trong Điều 2 (1) 2003/568 / JHA, cũng
như tham nhũng theo quy định của pháp luật của nước nơi có
cơ quan có thẩm quyền ký kết hoặc quốc gia thực hiện hợp
đồng;
(iii) Tham gia vào một tổ chức tội phạm, như được định nghĩa
trong Điều 2 của Quyết định khung của Hội đồng 2008/841 /
JHA;
(iv) Rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố, như được định nghĩa
trong Điều 1 của Chỉ thị 2005/60 / EC của Nghị viện và Hội
đồng Châu Âu;
(v) Các hành vi khủng bố liên quan đến hoạt động khủng bố,
như được định nghĩa trong các Điều 1 và 3 của Quyết định
khung 2002/475 / JHA của Hội đồng, hoặc kích động, hỗ trợ,
thúc đẩy hoặc cố gắng thực hiện các hành vi phạm tội đó, như
được đề cập trong Điều 4 của quyết định đó;
(vi) Lao động trẻ em hoặc các hình thức buôn người khác theo
quy định tại Điều 2 của Chỉ thị 2011/36 / EU của Nghị viện
và Hội đồng Châu Âu;
(e) Người đó đã vi phạm những sai sót tuân thủ các nghĩa vụ chính
trong việc thực hiện hợp đồng do Liên minh tài trợ, dẫn tới việc
chấm dứt sớm hoặc áp dụng các khoản thanh toán bị thanh lý
hoặc các khoản phạt theo hợp đồng khác hoặc được phát hiện sau
khi kiểm tra, kiểm toán hoặc điều tra bởi một Cán bộ uỷ quyền,
OLAF hoặc Tòa án Kiểm toán;
(f) Được xác lập bởi phán quyết cuối cùng hoặc quyết định hành
chính cuối cùng mà người đó đã phạm một sai quy định trong ý
nghĩa của Điều 1 (2) của Quy định của Hội đồng (EC, Euratom)
số 2988/95;
(g) Đối với các trường hợp nghiêm trọng về hành vi sai trái, gian lận,
tham nhũng, hình sự khác, thiếu sót đáng kể trong việc thực hiện hợp
đồng hoặc không chính xác, người nộp đơn phải tuân theo:
i. Các sự kiện được thiết lập trong bối cảnh kiểm toán hoặc điều
tra do Toà án kiểm toán, OLAF hoặc kiểm toán nội bộ tiến
hành, hoặc bất kỳ kiểm tra, kiểm toán hoặc kiểm soát nào
được thực hiện theo trách nhiệm của một viên chức uỷ nhiệm
của một cơ quan EU, của một văn phòng châu Âu hoặc của
một Cơ quan hoặc cơ quan EU;
ii. Quyết định hành chính không cuối cùng có thể bao gồm các
biện pháp kỷ luật của cơ quan giám sát có thẩm quyền chịu
trách nhiệm về việc xác minh việc áp dụng các tiêu chuẩn đạo
đức nghề nghiệp;
iii. Quyết định của ECB, EIB, Quỹ Đầu tư Châu Âu hoặc các tổ
chức quốc tế;
iv. Quyết định của Ủy ban liên quan đến việc vi phạm các quy
tắc cạnh tranh của Liên minh hoặc của một cơ quan có thẩm
quyền quốc gia có liên quan đến việc vi phạm Liên minh hoặc
luật cạnh tranh quốc gia; hoặc là
v. Quyết định loại trừ của một viên chức ủy quyền của một cơ
quan EU, của một văn phòng châu Âu hoặc của một cơ quan
hoặc tổ chức của EU.

II – TÌNH HUỐNG LOẠI TRỪ LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN HỢP PHÁP HAY THỂ
NHÂN VỀ TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN NỢ CỦA CÁ NHÂN ĐÓ
(2) Tuyên bố rằng một thể nhân hay cá nhân hợp pháp có trách
nhiệm pháp lý vô hạn đối với các khoản nợ của pháp nhân
nêu trên thuộc một trong các trường hợp sau đây:

CÓ

KHÔNG

KHÔNG
XÁC
ĐỊNH

Tình huống (a) ở trên (phá sản)
Tình huống (b) ở trên (vi phạm trong thanh toán thuế hoặc
đóng góp an sinh xã hội)
IV – CƠ SỞ TỪ CHỐI THAM GIA QUY TRÌNH ĐẤU THẦU
(3) tuyên bố rằng cá nhân trên đây:
CÓ
vi. đã bóp méo cạnh tranh khi đã tham gia trước đây vào việc chuẩn bị
các tài liệu đấu thầu thực hiện tiến hành thủ tục mua sắm này.

KHÔNG

V – CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Nếu người tuyên bố một trong những trường hợp loại trừ được liệt kê ở trên,
anh/chị ấy cần phải chỉ ra các biện pháp đã thực hiện để khắc phục tình trạng
loại trừ và chứng minh độ tin cậy của nó. Điều này có thể bao gồm ví dụ: các
biện pháp kỹ thuật, tổ chức, nhân sự để ngăn ngừa sự cố xảy ra thêm, bồi thường
thiệt hại hoặc thanh toán tiền phạt. Các tài liệu liên quan bằng chứng minh hoạ
các biện pháp khắc phục được thực hiện phải được cung cấp trong phụ lục của
bản tuyên bố này. Điều này không áp dụng cho các tình huống nêu tại điểm (d)
của bản tuyên bố này.
VI – BẰNG CHỨNG THEO YÊU CẦU
Theo yêu cầu và trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định, người đó
cần phải cung cấp thông tin về người mà là thành viên của cơ quan hành chính,
quản lý, giám sát. Đồng thời phải cung cấp các bằng chứng sau đây liên quan
đến bản thân người đó và liên quan đến thể nhân hoặc cá nhân hợp pháp mà có
trách nhiệm vô hạn về khoản nợ của người đó:
Đối với các tình huống được mô tả trong (a), (c), (d) hoặc (f), yêu cầu phải xuất
trình về lý lịch tư pháp hoặc giấy chứng nhận tương đương gần đây do cơ quan
tư pháp hoặc hành chính trong nước cấp để chứng minh rằng những yêu cầu đó
được đáp ứng.
Đối với trường hợp được mô tả tại điểm (a) hoặc (b) về yêu cầu đối với giấy
chứng nhận gần đây được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có liên
quan. Các tài liệu này phải cung cấp bằng chứng về tất cả các khoản thuế và các
khoản đóng góp an sinh xã hội mà người đó phải chịu trách nhiệm, bao gồm
thuế VAT, thuế thu nhập (thể nhân), thuế công ty (các cá nhân hợp pháp) và
đóng góp an sinh xã hội. Trường hợp bất kỳ tài liệu nào được mô tả ở trên không
được ban hành tại quốc gia thì có thể được thay thế bằng một lời tuyên thệ trước
cơ quan tư pháp hoặc công chứng viên hoặc, nếu không, đó là một tuyên bố
trang nghiêm được đưa ra trước cơ quan hành chính hoặc cơ quan chuyên môn
đủ điều kiện tại quốc gia đó thành lập.

Người đó không yêu cầu trình chứng cớ nếu nó đã được đệ trình trước đó cho
một thủ tục mua sắm khác. Các tài liệu này phải được ban hành không quá một
năm trước ngày yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và vẫn còn hiệu lực vào
thời điểm đó.
Người ký tên tuyên bố rằng người đó đã cung cấp tài liệu chứng minh cho một
thủ tục trước đó và xác nhận rằng đã không có bất kỳ thay đổi nào:
Tài liệu
Chèn càng nhiều dòng nếu cần.

Tham khảo đầy đủ các quy trình trƣớc đó

VII – TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
(4) Tuyên bố rằng người nêu trên phải tuân thủ các tiêu chí CÓ
lựa chọn áp dụng cho từng cá nhân như được quy định
trong các yêu cầu kỹ thuật đấu thầu:

KHÔNG KHÔNG
XÁC
ĐỊNH

(a) Có năng lực pháp lý và quy định để thực hiện các hoạt động
chuyên môn cần thiết theo yêu cầu trong phần Điều khoảm
tham chiếu và Tiêu chí lựa chọn đối với các yêu cầu kỹ
thuật đấu thầu;
(b) Đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính hiện hành được chỉ ra
trong phần các yêu cầu về Đề xuất tài chính.
(c) Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn áp dụng
được nêu trong phần Điều khoảm tham chiếu và Tiêu chí
lựa chọn đối với các yêu cầu kỹ thuật đấu thầu.
(5) Nếu người nêu trên là nhà thầu duy nhất hoặc người lãnh CÓ
đạo trong trường hợp đấu thầu chung, tuyên bố rằng:

KHÔNG KHÔNG
XÁC
ĐỊNH

(d) Bên mời thầu, bao gồm tất cả các thành viên của nhóm
trong trường hợp đấu thầu chung và bao gồm cả các nhà
thầu phụ, nếu phù hợp, tuân thủ tất cả các tiêu chí lựa chọn
mà sẽ có sự xác nhận hợp nhất theo quy định của hồ sơ dự
thầu.

VII – BẰNG CHỨNG LỰA CHỌN
Người ký tên tuyên bố rằng người nêu trên có thể cung cấp các tài liệu hỗ trợ
cần thiết được liệt kê trong các phần liên quan theo quy định cụ thể về đấu thầu.
Người đó không phải trình chứng cớ nếu đã trình cho một thủ tục mua sắm khác
trước đó. Các tài liệu này phải được phát hành không quá một năm trước ngày
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó.
Người ký tên tuyên bố rằng người đó đã cung cấp tài liệu chứng minh cho một
thủ tục trước đó và xác nhận rằng đã không có thay đổi trong tình hình của nó:
Tài liệu
Chèn càng nhiều dòng nếu cần.

Tham khảo đầy đủ các quy trình trƣớc đó

Người được nêu trên có thể bị từ chối tham gia vào quy trình đấu thầu này và
bị xử phạt hành chính (loại trừ hoặc phạt tiền) nếu bất kỳ tờ khai hoặc thông
tin nào được cung cấp như một điều kiện để tham gia vào thủ tục đấu thầu
này chứng minh là sai sự thật.
Đại diện hợp pháp

Ngày tháng

Chữ ký

PHẦN IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Ban Quản lý Dự án DSED sẽ tiến hành thực hiện đánh giá Hồ sơ như: (i)
tuân thủ thủ tục hành chính; (ii) đánh giá đề xuất kỹ thuật; (iii) đánh giá đề xuất
tài chính.
3.1. Tuân thủ thủ tục hành chính
Bên mời thầu cần phải tuân thủ các thủ tục, quy trình hành chính khi nộp Hồ
sơ dự thầu, cụ thể như sau:

Số thứ
tự
đánh
Tên
trên
nhà
phong thầu
bì của
HSDT

Thời
gian nộp
HSDT?
Chữ ký
và đóng
dấu đầy
đủ
(Đạt/
không
đạt)

Mẫu
nộp
Ngôn
Hồ sơ ngữ yêu Hồ sơ
tài liệu cầu?
dự
đầy đủ?
thầu
(Đạt/
đầy
(Đạt/
không
đủ?
không
đạt)
(Đạt/
đạt)
không
đạt)

Tính
Tuyên bố hợp lệ
của nhà của
HSDT
thầu
(Đạt/khô (Đạt/
ng đạt)
không
đạt)

Quyết
định
cuối
cùng?
(Chấp
nhận/L
oại)

(a)

(c)

(d)

(g)

(i)

(b)

(e)

(f)

(g)

1
2
3.2. Đánh giá năng lực nhà thầu (Hồ sơ kỹ thuật)
Tiêu chuẩn đánh giá HSDT theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”.
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản
được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt
hoặc chấp nhận được.
HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
TT

Năng lực chung

1

Kinh nghiệm liên quan

-

Hoạt động trong lĩnh vực liên quan truyền
thông, sự kiện và các lĩnh vực liên quan và
có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên

2

Nhân sự bố trí thực hiện

-

Bố trí đầy đủ nhân sự: biên tập, viết kịch
bản, lồng tiếng, quay phim,..có trình độ đại
học trở lên

Mức độ đáp ứng
Đạt

Không đạt

Năng lực chung

TT
3

Kinh nghiệm thực hiện

-

Có ít nhất 5 phóng sự tương tự trong lĩnh
vực KH&CN, năng lượng, môi trường và
nội dung liên quan;

-

Có hiểu biết cơ bản về năng lượng mặt
trời, công nghệ thông tin và truyền thông
hoặc các lĩnh vực khác liên quan;

Mức độ đáp ứng
Đạt

Không đạt

Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng kịch
bản và phim tài liệu khoa học, công nghệ,
năng lượng, môi trường và nội dung liên
quan

-

-

Có hợp đồng kinh nghiệm phối hợp với các
đơn vị truyền hình địa phương để phát
sóng phóng sự

4

Kế hoạch thực hiện và tiến độ

-

Hiểu rõ mục đích gói thầu, đối tượng
hướng tới nêu trong TOR; nêu rõ kế hoạch
và tiến độ thực hiện

5

Các yêu cầu khác

-

Kỹ năng tiếng Anh tốt để đảm bảo yêu cầu
sản phẩm xây dựng bằng tiếng Anh và
tiếng Việt

Kết luận

Đáp ứng tất ĐẠT
cả các nội
dung trên
Không đáp KHÔNG
ứng bất kỳ ĐẠT
một trong
các
nội
dung
nêu
trên

Ghi chú:
- Trường hợp, nhà thầu không đạt bất kỳ một trong các tiêu chuẩn nêu
trên thì được đánh giá không đạt và không xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
- Các tài liệu chứng minh năng lực thực hiện: Bản phô tô giấy phép đăng
ký kinh doanh; bản sao hợp đồng tương tự thực hiện; bản sao bằng cấp nhân sự.

3.3. Đánh giá đề xuất tài chính
Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính (Phương pháp giá đánh giá):
Sử dụng phƣơng pháp giá thấp nhất:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Sửa lỗi
Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch
Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có);
Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được áp dụng theo quy định hiện hành.

