A.
CHỈ DẪN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ THẦU
1. Nội dung gói thầu: Xây dựng Phần mềm ứng dụng điện mặt trời lắp mái
trên điện thoại di động (EU-DECC-1.4).
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
10/01/2020
1 Phát hành Hồ sơ mời thầu
2 Thời hạn Mở thầu, kiểm tra thủ tục hành 24/02/2020
chính
3 Đánh giá Hồ sơ dự thầu
+ 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 25/2-13/3/2020
trong Hồ sơ đề xuất kỹ thuật
- Phỏng vấn (qua điện thoại) nếu cần
+ Đánh giá Đề xuất tài chính (gồm đề nghị làm 13-20/3/2020
rõ một số nội dung trong Đề xuất nếu có)
+ Lập báo cáo đánh giá lựa chọn, tiến hành 20-23/3/2020
thương thảo Hợp đồng, yêu cầu ký Bản công
bố sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ
24/3/2020
4 Thông báo kết quả đánh giá lựa chọn và
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.
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Hồ sơ dự thầu: 01 bản gốc được lập theo mẫu hướng dẫn trong Hồ sơ mời
thầu bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 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);
 Sơ yếu lý lịch: thông tin liên hệ chi tiết và thông tin về trình độ
học vấn, thời gian thực hiện các công việc (tháng/nămtháng/năm) tại các tổ chức, chức vụ và kinh nghiệm/kỹ năng liên
quan. Kỹ năng tiếng Anh cần mô tả “xuất sắc, giỏi, khá, trung
bình, yếu” (Mẫu số 2);
 Giải pháp và phương pháp luận tổng quát: Đề xuất phương pháp
luận, kế hoạch thực hiện dự án, 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 3);
 Bản cam kết về tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn (Mẫu số
4);
 Dự toán chi tiết số ngày công thực hiện dịch vụ tư vấn (Mẫu số
5);
 Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
 Bản sao báo cáo/công việc nhiệm vụ thực hiện tương tự liên quan
đính kèm.
Thực hiện theo mẫu đính kèm trong Hồ sơ mời thầu.
4.2. Đề xuất tài chính
Đây là loại hợp đồng dựa vào phí tư vấn (fee-based) do đó nhà thầu chào
giá bằng Việt Nam đồng và lập ngân sách dự toán theo mẫu đính kèm hồ sơ
thầu trong đó bóc tách:
 Phân bổ ngân sách cung cấp dịch vụ tư vấn (Mẫu số 6) bao gồm:
- Phí tư vấn trong đó nêu rõ số ngày công đã nêu trong Đề xuất kỹ
thuật, phí tư vấn trên ngày công;
- Chi phí phát sinh nếu có (chi phí vé máy bay, công tác phí và
các khoản chi phí liên quan khác).
Lưu ý: Tổng giá chào bao gồm các loại thuế. Lập chi phí dự toán chi phí
nêu trên căn cứ tham khảo theo Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí địa
phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (Cost Norms 2015).
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
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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;

1. Thư bày tỏ quan tâm;

2. Sơ yếu lý lịch;

2. Sơ yếu lý lịch;

3. Phương pháp luận;

3. Phương pháp luận;

4. Dự toán ngày công

4. Dự toán ngày công

5. Bản tuyên bố danh dự theo Mẫu (chỉ cần tiếng việt );
6. Báo cáo sản phẩm tương tự đã thực hiện đính kèm: tiếng Việt và/hoặc tiếng
Anh ;
7. Bản sao bằng cấp ( phô tô/scan)
Hồ sơ đề xuất tài chính (phong bì riêng)
8. Phân bổ ngân sách theo mẫu

Phân bổ ngân sách theo mẫu

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 với điểm số trung
bình trên 75 điểm. 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
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sánh tổng chi phí trong đề xuất tài chính để đánh giá. Gía trúng thầu không bao
gồm các chi phí 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
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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.
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B. THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG
(gồm Tiêu chí đánh giá lựa chọn)
1. Mã gói thầu: Gói thầu số EU-DECC-1.4
2. Tên gói thầu: Xây dựng Phần mềm ứng dụng điện mặt trời lắp mái trên
điện thoại di động.
3. Tên dự án: Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng
4. Nguồn vốn: Viện trợ không hoàn lại do Liên minh Châu Âu tài trợ; dòng
ngân sách dự án 5.2.3
5. Quy trình đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Các nhà thầu tư vấn cá nhân
quan tâm được nhận Hồ sơ mời thầu miễn phí và đánh giá hồ sơ dự thầu
theo các quy trình thông thường.
6. Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà
Nẵng
7. Loại hợp đồng: hợp đồng dựa theo phí tư vấn.
8. Ngân sách tối đa: 204.720.000 VNĐ. Tổng ngân sách tối đa bao gồm phí
tư vấn và các khoản chi phí phát sinh.
9. Đồng tiền dự thầu: đồng Việt Nam.
10. Giá dự thầu: Đối với gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện hợp
đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và
chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng)".
11. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh và tiếng Việt.
12. Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu (gồm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật
và Hồ sơ đề xuất tài chính): 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
13. Thời gian nhà thầu đƣợc tự gửi tài liệu để làm rõ Hồ sơ dự thầu đến
bên mời thầu: 05 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
BIỂU THỜI GIAN DỰ KIẾN
14. Ngày gửi Hồ sơ thầu: 9h00 ngày 10/01/2020 và Ngày hết hạn nộp hồ
sơ: 09h00 ngày 24/02/2020
15. Ngày dự kiến thực hiện hợp đồng: 24/3/2020. Chi tiết cụ thể nêu trên.
TÍNH HỢP LỆ, TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VÀ TRAO THẦU
16. Tính hợp lệ của ứng viên
Các ứng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết sau:
- Không thuộc danh sách cấm tham gia các hoạt động tư vấn do Chính phủ
Việt Nam thực hiện hoặc không vi phạm vào bất kỳ trường hợp nêu tại Mục
2.3.3.1 hoặc 2.3.3.2 của Hướng dẫn Thực hành (Practical Guide), phiên bản
ngày 15/1/2016;
- Hiện tại không là công chức/viên chức thuộc Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng quản lý hoặc hợp đồng không
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xác định thời hạn với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công
nghệ Đà Nẵng quản lý;
Ứng viên không đáp ứng điều kiện tiên quyết sẽ không được xem xét chấm
điểm. Những ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết sẽ được xem xét chấm
điểm. Thang điểm chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:
17. Tiêu chí đánh giá lựa chọn
17.1. Tuân thủ thủ tục, quy trình hành chính

(Chấp nhận / Từ chối)

Quyết định tổng thể?

Sơ yếu lý lịch của chuyên
gia? (Có/không)

Mẫu đề xuất Phương pháp
luận? (Có/không)

Ngôn ngữ yêu cầu ?
(Có/không)

(Có/không)

Tờ khai của nhà thầu (Bản
tuyên bố danh dự loại trừ và
tiêu chí hợp lệ)?

Đơn dự thầu nộp đúng mẫu?
và Đề xuất tài chính và Đề
xuất kỹ thuật được niêm
phong riêng? (Có/không)

Tên
nhà
thầu

Nộp Hồ sơ dự thầu đúng
hạn? (Có/không)

Số phong bì thầu

Bên mời thầu cần phải tuân thủ các thủ tục, quy trình hành chính khi nộp Hồ
sơ dự thầu, cụ thể như sau:

1
2
3
17.2. Đánh giá đề xuất kỹ thuật
Năng lực chung

TT

Điểm
tối đa

A. Chuyên gia xây dựng ứng dụng phầm mềm kiêm trƣởng nhóm
I
Bằng cấp
20
1
Bằng về lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế phần mềm
20
ứng dụng và các lĩnh vực liên quan khác
Thạc sĩ trở lên
Đại học
Dưới đại học
II
1

-

Kinh nghiệm liên quan
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin,
xây dựng ứng dụng phần mềm trên điện thoại và các lĩnh
vực liên quan, ưu tiên hiểu biết về năng lượng mặt trời
Từ trên 10 năm

Thang điểm
chi tiết (nếu
có)

20
15
8

30
15
15
7

Năng lực chung

TT
2
-

Điểm
tối đa

Từ 5-10 năm
Dưới 5 năm
Kinh nghiệm thiết kế phần mềm ứng dụng App trên điện
thoại di động
Đã thực hiện trên 02 phần mềm APP trên điện thoại di

Thang điểm
chi tiết (nếu
có)
10
5

15
10

động và/hay các sản phẩm ứng dụng tương tự
-

Đã thực hiện 01 phần mềm APP trên điện thoại di động
và/hay các sản phẩm ứng dụng tương tự

7

-

Chưa thực hiện nhiệm vụ/báo cáo/dự án nào

0

III

Giải pháp và Phƣơng pháp luận

40

-

Hiểu rõ mục đích gói thầu, đối tượng hướng tới của gói
thầu ghi trong điều khoản tham chiếu, trình bày khoa học

10

-

Có phương pháp luận tốt, rõ ràng, khoa học nêu rõ cách
thức thực hiện

20

-

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và
tiến độ dự kiến

10

IV

Các yêu cầu khác

10

-

Có kinh nghiệm thực hiện xây dựng ứng dụng phần mềm
ứng dụng, ưu tiên các tổ chức quốc tế hay các dự án ODA
là lợi thế
03 dự án trở lên

-

02 dự án

3

-

01 dự án

1

-

0 dự án

0

4

Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh

-

Thành thạo

5

-

Tốt

3

-

Khá

2

-

Trung bình

1

-

Kém

0

3

Tổng số điểm
B. Chuyên gia năng lƣợng mặt trời
I
Bằng cấp

5
5

5

100
20
8

Điểm
tối đa

Thang điểm
chi tiết (nếu
có)

TT

Năng lực chung

1
-

Bằng về năng lượng, kỹ thuật điện, năng lượng tái tạo và
các lĩnh vực liên quan
Thạc sĩ trở lên
Đại học
Dưới đại học

II

Kinh nghiệm liên quan

1

-

Kinh nghiệm làm việc trong ngành năng lượng trong đó
ưu tiên về lĩnh vực năng lượng mặt trời
Từ trên 10 năm
Từ 5-10 năm
Dưới 5 năm
Kinh nghiệm tham gia các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật về
điện mặt trời, trong đó ưu tiên tham gia xây dựng phần
mềm ứng dụng liên quan đến ngành năng lượng trong đó
bao gồm năng lượng mặt trời
Đã thực thực hiện trên 03 sản phẩm liên quan

-

Đã thực hiện từ 01-02 sản phẩm liên quan

7

-

Chưa thực hiện nhiệm vụ/báo cáo/dự án nào

0

2

III

Giải pháp và Phƣơng pháp luận

20
20
15
8
30
15
15
10
5
15
10

40

-

Hiểu rõ mục đích gói thầu, đối tượng hướng tới của gói
thầu ghi trong điều khoản tham chiếu, trình bày khoa học

10

-

Có phương pháp luận tốt, rõ ràng, khoa học nêu rõ cách
thức thực hiện

20

-

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và
tiến độ dự kiến

10

IV

Các yêu cầu khác

10

-

Có kinh nghiệm thực hiện hoạt động tương tự, ưu tiên cho
các tổ chức quốc tế và các dự án ODA
03 dự án trở lên

-

02 dự án

3

-

01 dự án

1

-

0 dự án

0

4

Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh

-

Thành thạo

5

-

Tốt

3

3

5
5

5

9

Năng lực chung

TT

Điểm
tối đa

Thang điểm
chi tiết (nếu
có)
2

-

Khá

-

Trung bình

1

-

Kém

0
Tổng số điểm

100

Ghi chú:
- Các ứng viên có điểm thành phần bằng 0 ở bất cứ tiêu chí nào sẽ không
được xem xét cung cấp dịch vụ tư vấn;
- Tổng số điểm đạt trên 75/100 điểm mới được xem xét tiếp để đánh giá
đề xuất tài chính.
- Các tài liệu chứng minh năng lực thực hiện: Bản phôtô các bằng cấp và
các hợp đồng chứng minh năng lực, kinh nghiệm của các chuyên gia được đề
xuất tham gia gói thầu; bản phôtô các hợp đồng tương tự chứng minh năng lực
của nhà thầu. Các báo cáo tương tự nếu có.
17.3. Đánh giá đề xuất tài chính
- Ứng viên đạt tổng điểm đề xuất kỹ thuật từ 75/100 điểm trở lên tiếp tục
được đánh giá đề xuất tài chính.
- Tiến hành đánh giá, so sánh đề xuất tài chính, cụ thể là phí tư vấn. Riêng
các khoản chi phí phát sinh sẽ không được xem xét khi đánh giá, so sánh. Đề
xuất tài chính vượt ngân sách sẽ bị loại trừ.
NỘP HỒ SƠ
18. Thời điểm đóng thầu: 09h00, ngày 24 tháng 02 năm 2020
19. Thời gian nhà thầu đƣợc tự gửi tài liệu để làm rõ Hồ sơ dự thầu đến
bên mời thầu: 05 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
20. Cách trình bày các thông tin trên túi đựng Hồ sơ dự thầu và Hình
thức nộp:
Nhà thầu cần ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng Hồ sơ dự thầu:
- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: ______________
- Địa chỉ nộp Hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt
trời tại Đà Nẵng, 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Tel:
0236.3891.09.
- Phong bì Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật - Xây dựng Phần
mềm ứng dụng điện mặt trời lắp mái trên điện thoại di động. (EU-DECC 1.4);
- Phong bì Hồ sơ đề xuất tài chính: Hồ sơ đề xuất tài chính - Xây dựng Phần
mềm ứng dụng điện mặt trời lắp mái trên điện thoại di động. (EU-DECC 1.4).
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Cách thức nộp: qua đường chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp. Hồ sơ đề
xuất tài chính và Hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho vào phong bì niêm phong riêng.
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C.
THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG DỰ THẢO VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH
KÈM
I. MẪU HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TƢ VẤN
Số Hợp đồng: ......................
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà
Nẵng ngày 23/2/2017 về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án DSED do Ủy ban Châu
Âu (EC) tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Sở
Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng về việc thành lập, ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Phát triển Năng lượng mặt trời tại thành
phố Đà Nẵng” (Dự án DSED);
Căn cứ Quyết định số........ ngày...... tháng.......năm 2018 của Ban Quản lý
Dự án DSED về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn và Hợp đồng cung cấp dịch vụ
cho Gói thầu EU-DECC 1.4 “Xây dựng Phần mềm ứng dụng điện mặt trời lắp
mái trên điện thoại di động” (EU-DECC 1.4);
Căn cứ Biên bản thương thảo cung cấp dịch vụ tư vấn với chuyên gia được
chọn;
Hôm nay, ngày.............tháng......... năm 2020 tại Trung tâm DECC, chúng
tôi gồm có:
Bên giao khoán (Bên A) : TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG VÀ
TƢ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG (DECC)
Đại diện (Ông): Dƣơng Hoàng Văn Bản

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm DECC kiêm Giám đốc dự án DSED
Điện thoại: 0236.3891.095
Địa chỉ: 49 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
Mã số thuế : 0400228577
Số tài khoản: 064.01.1018699.0001
Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đà Nẵng.
Bên nhận khoán (Bên B) : ………………….
Quốc tịch: …………………….
Nghề nghiệp: …………………….
Địa chỉ: …………………….
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Số CMTND: …………………….cấp ngày: …………………….
Số tài khoản: ……………………. tại Ngân hàng: …………………….
Cùng ký kết Hợp đồng giao khoán:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Bên A thuê Bên B thực hiện nhiệm vụ tư vấn đảm bảo chất lượng và tiến độ
theo yêu cầu của Bên A như đã nêu trong Điều khoản tham chiếu tại Phụ lục I
đính kèm Hợp đồng.
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
- Cung cấp các tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện
công việc của mình trong phạm vi hợp đồng.
- Xác nhận các công việc do Bên B thực hiện.
- Thanh toán kinh phí cho Bên B theo các quy định được ghi tại Điều 5 của hợp
đồng này.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
- Thực hiện các công việc như đã nêu trong Điều khoản tham chiếu tại Phụ lục I
của Hợp đồng.
- Nộp cho Ban quản lý Dự án các báo cáo/tài liệu/sản phẩm đúng tiến độ theo
yêu cầu của Ban quản lý dự án. Bên B cần thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả
các thông tin liên quan đến công việc có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn
thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.
- Có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công
việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt/tham vấn/với các cấp có thẩm quyền
do Bên A tổ chức.
- Tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bên A, trừ những hướng dẫn hoặc yêu
cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.
- Không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật hay độc quyền nào liên quan đến
công việc tư vấn, Hợp đồng hay các hoạt động công việc của Bên A khi chưa
được Bên A đồng ý và chấp thuận trước bằng văn bản.
- Thu thập thông tin và nghiên cứu các tài liệu bao gồm các văn bản qui phạm
pháp luật, các bài báo, các tài liệu tham khảo, các báo cáo dự án……có liên
quan đến lĩnh vực kỹ thuật phụ trách.
- Công tác thực địa; làm việc với các đơn vị liên quan để phục vụ cho công việc
và theo yêu cầu của Ban quản lý Dự án.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, các chuyên gia trong nước và các
bên liên quan; tham vấn các cá nhân và đơn vị có liên quan về các sản phẩm
giao nộp.
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- Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4: Thời hạn thực hiện hợp đồng
- Bên B bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ ghi trong hợp đồng kể từ ngày
ký hợp đồng. Thời gian triển khai là từ thời điểm ký hợp đồng đến hết
ngày......../...../2018. Thời gian thực hiện hợp đồng có thể được xem xét kéo dài
khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư bằng văn bản.
Điều 5: Hình thức hợp đồng và điều khoản thanh toán
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng tư vấn trong đó tiền công sẽ được thanh toán
dựa trên khối lượng công việc tư vấn đã hoàn thành nêu chi tiết trong Bảng
chấm công.
- Tổng giá trị hợp đồng là: …………….. VNĐ bao gồm tiền lương, các loại bảo
hiểm, thuế TNCN và tất cả các loại thuế phí khác để thực hiện nhiệm vụ với
tổng số .............. ngày công với .............. VNĐ/ngày công.
- Trung tâm DECC giữ lại thuế thu nhập cá nhân (10%) để nộp vào Ngân sách
nhà nước. Thanh toán phí tư vấn dựa trên khối lượng thực tế thực hiện dựa trên
đề nghị thanh toán và bảng chấm công được Giám đốc dự án phê duyệt.
- Tổng giá trị hợp đồng tư vấn nêu trên chỉ bao gồm phí tư vấn, không bao gồm
chi phí đi lại như vé máy bay, công tác phí, chi phí đi lại họp hành khi dự án yêu
cầu huy động cần đi công tác. Dự án sẽ thanh toán theo thực tế theo đúng định
mức quy định và được sự đồng ý của Giám đốc dự án.
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản theo thông tin tài khoản nêu trên.
- Tiến độ thanh toán:
Hợp đồng dịch vụ tư vấn sẽ được thanh toán dựa trên chất lượng sản phẩm đầu
ra của Tư vấn và chia thành 02 giai đoạn sau:
- Thanh toán lần 1: 50% giá trị hợp đồng sau khi nhận được Báo cáo khởi động
và Dự thảo Phần mềm ứng dụng điện mặt trời lắp mái trên điện thoại di động
(EU-DECC 1.4);
- Thanh toán lần 2: 50% giá trị hợp đồng sau khi trình bày tại Hội thảo tham vấn
và hoàn thiện Báo cáo cuối cùng về thực hiện hợp đồng đính kèm sản phẩm cuối
cùng: (i) Phần mềm ứng dụng điện mặt trời lắp mái trên điện thoại di động và
Hướng dẫn sử dụng.
Điều 6: Tƣ cách pháp nhân của Bên B:
Bên B được coi là người cung cấp dịch vụ độc lập. Trong mọi trường hợp, Bên
B không được coi là nhân viên của Dự án.
Điều 7: Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng:
- Sau khi kết thúc các nội dung công việc, hai bên tiến hành tổng kết, nghiệm
thu các công việc, sản phẩm đã hoàn thành.
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- Hai bên thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm đã được
nghiệm thu và giao nộp.
Điều 8: Chấm dứt Hợp đồng
- Hợp đồng sẽ chấm dứt sau khi nghiệm thu và thanh lý, trừ khi Hợp đồng được
chấm dứt trước thời hạn hoặc khi hai Bên có thỏa thuận gia hạn trong trường
hợp kết quả làm việc chưa được bên A nghiệm thu và chấp nhận.
- Bên A có thể chấm dứt Hợp đồng này nếu bên B không hoàn thành công việc
theo đúng tiến độ, chất lượng công việc không đảm bảo. Khi chấm dứt Hợp
đồng này nếu cần thiết, bên A sẽ có trách nhiệm chi trả cho bên B các khoản sau
đây:
(i) Tất cả các khoản chi phí phải trả cho các công việc và các kết quả công việc
đã được chấp nhận bởi bên A trước ngày chấm dứt Hợp đồng.
(ii) Khoản chi phí phải trả cho phần công việc thực hiện xong nhưng chưa được
Bên A nghiệm thu, dựa trên cơ sở thời gian và tài liệu, chất lượng công việc đã
thực hiện với mức tính giá được nêu trong Hợp đồng và các Phụ lục Hợp đồng,
ngoại trừ trường hợp bên B vi phạm các cam kết và nghĩa vụ của bên B được
nêu trong Hợp đồng này.
Điều 9: Các điều khoản chung
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các vấn đề và các yêu cầu phát sinh sẽ được hai bên nghiên cứu, trao đổi,
thống nhất và khi cần thiết sẽ ký các phụ lục bổ sung cho hợp đồng này để quy
định cụ thể về nội dung công việc, kết quả, khối lượng, thời gian, kinh phí phát
sinh và thanh toán liên quan nếu có. Nếu không được chỉ ra trong các điều
khoản thay đổi thì mọi điều khoản chung của hợp đồng sẽ được áp dụng cho các
phụ lục ký thêm.
- Trong mọi trường hợp nếu có tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau thảo luận giải
quyết. Nếu không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Trọng tài kinh tế Việt Nam.
Nếu hai bên vẫn không đồng ý với phán quyết của Trọng tài kinh tế Việt Nam
thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Việt Nam. Quyết định của Tòa án kinh tế Việt Nam
sẽ có hiệu lực tối cao và hai bên sẽ phải tuân thủ quyết định đó.
- Các phụ lục là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng và có giá trị pháp lý.
Hợp đồng này kèm theo các phụ lục được lập làm ba (03) bản có giá trị pháp lý
như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản.
Bên A
Giám đốc

Bên B
Chuyên gia
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II.
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Gói thầu EU-DECC-1.4 “Xây dựng Phần mềm ứng dụng điện mặt trời
lắp mái trên điện thoại di động
2.1. Bối cảnh
Trong bối cảnh phát triển nguồn năng lượng mặt trời tại Việt Nam thì việc
tiếp cận thông tin dữ liệu đáng tin cậy để giúp người sử dụng khi đưa ra quyết
định đầu tư hay định hướng phát triển là điều hết sức quan trọng. Hiện nay, các
tòa nhà, các đơn vị sản xuất, các hộ gia đình có đủ diện tích mái hay thậm chí
các chủ đầu tư muốn tìm kiếm đầu tư xây dựng dự án về phát triển năng lượng
mặt trời, họ đang gặp khó khăn khi tìm kiếm các giải pháp phù hợp hoặc đang
loay hoay xuất phát điểm để thực hiện từ bước nào, quy trình thực hiện ra sao để
đúng với quy định hiện hành.
Hiện nay, phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động trở thành xu hướng
chung và ngày càng phổ biến giúp người sử dụng tiếp cận thông tin nhanh, dễ
dàng hơn. Chính vì thế, xây dựng ứng dụng điện mặt trời lắp mái trên điện thoại
di động là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay với
mong muốn trở thành công cụ hữu ích để người dùng có thể
Để thực hiện nhiệm vụ này, Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà
Nẵng (DSED) hiện đang tìm kiếm 01 nhóm tư vấn gồm: (i) một chuyên gia xây
dựng ứng dụng phần mềm kiêm trưởng nhóm; (ii) một chuyên gia năng lượng
mặt trời để thực hiện nhiệm vụ này.
2.2. Mục đích
Mục đích cụ thể của nhiệm vụ này là xây dựng phầm mềm ứng dụng trên
điện thoại di động về điện mặt trời lắp mái trở thành công cụ đắc lực và dễ dàng
sử dụng qua đó người sử dụng có kết quả tham chiếu khi tìm kiếm thông tin để
phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái.
2.3. Sản phẩm bàn giao mong đợi và Tiến độ thực hiện
Sản phẩm đầu ra cuối cùng là phần mềm ứng dụng điện mặt trời áp mái trên
điện thoại di động cho phép người sử dụng có thể cài đặt, tải và truy cập miễn
phí để tiếp cận thông tin khi xem xét và đánh giá (các) điểm tiềm năng để định
hướng phát triển và quyết định đầu tư.
Tất cả các sản phẩm bàn giao được lập bằng 02 ngôn ngữ: tiếng Anh và
tiếng Việt.
TT.
1

Các sản phẩm bàn giao

Thời gian trình nộp

Báo cáo khởi động (phương 2 tuần sau khi ký hợp
pháp luận, kế hoạch làm đồng
việc chi tiết, tiến độ thực
hiện, tham vấn và đề xuất

Ghi chú
01 báo cáo
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điều chỉnh, bổ sung TOR
nếu có)
2

Dự thảo phần mềm và Sổ 2 tháng sau khi hoàn
tay hướng dẫn sử dụng
thành báo cáo khởi động

01 báo cáo

3

Bài Trình bày dự thảo tại 1 tháng sau khi hoàn
Hội thảo tham vấn
thành dự thảo báo cáo

Tài liệu trình
bày

4

Báo cáo cuối cùng về thực 2 tuần sau khi hội thảo
hiện hợp đồng đính kèm với tham vấn
sản phẩm cuối cùng: (i)
Phần mềm ứng dụng; (ii) Sổ
tay hướng dẫn sử dụng và
Bài trình bày hướng dẫn sử
dụng

01 báo cáo

2.4. Phạm vi công việc
Tư vấn xây dựng phần mềm ứng dụng về điện mặt trời lắp mái trên điện
thoại di động trở thành công cụ hữu ích và dễ sử dụng trong đó nhóm chuyên gia
tư vấn xây dựng các chức năng trên phần mềm để:
- Cung cấp thông tin cơ bản về hệ thống điện mặt trời lắp mái và dữ liệu
thông tin phân chia theo vùng miền về tiềm năng điện mặt trời; hướng dẫn lắp
đặt hệ thống điện mặt trời lắp mái để giúp người dùng có thông tin cơ bản như 1
kWp tạo ra bao nhiêu sản lượng điện hàng tháng; chi phí tiết kiệm trung hình
hằng năm và thời gian hoàn vốn trung bình; trợ giá điện (FIT),v.v.
- Tích hợp bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời theo nguồn dữ liệu tin cậy
để cung cấp thêm cho người dùng về: khu vực/địa điểm tiềm năng phát triển
năng lượng mặt trời lắp mái, cường độ bức xạ, diện tích mái nhà, sản lượng
điện, giá điện, che bóng nắng cũng như các thông tin đầu vào mặc định khác.
- Cung cấp các chương trình và các ngân hàng thương mại hỗ trợ phát triển
các dự án điện mặt trời hiện nay;
- Xây dựng công cụ tính toán đầu tư điện mặt trời lắp mái trong đó người
sử dụng sẽ điền thông tin bằng cách nhập dữ liệu như:
 Nhu cầu sử dụng điện hàng tháng;
 Các thiết bị chính hiện đang sử dụng;
 Vị trí và diện tích lắp đặt;
 Loại hình lắp đặt (thương mại, sinh hoạt,v.v);
 Trợ giá điện;
 Công nghệ tấm pin lắp đặt;
 Các thông tin liên quan khác như hướng lắp đặt
Để trên cơ sở đó ra kết quả tham chiếu:
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 Tổng công suất nên lắp đặt;
 Tổng chi phí đầu tư;
 Sản lượng điện phát ra hàng tháng;
 Doanh thu hoàn vốn.
 Dữ kiệu khác
- Cung cấp về cơ chế và chính sách phân chia theo vùng miền và cập nhật
văn bản chính liên quan.
- Lập danh sách các công ty điện lực; các đơn vị tư vấn gần nhất theo vùng
để người sử dụng có thông tin khi liên hệ và hoàn thiện thủ tục để phát triển các
dự án điện mặt trời lắp mái;
- Ngoài ra, người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân và mong muốn về lắp
đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để có thể nhận được tư vấn và giải pháp
phù hợp;
- Xây dựng tab công cụ về phần: (i) Các câu hỏi thường gặp; (ii) ý kiến góp
ý; (iii) hướng dẫn người sử dụng cách sử dụng phần mềm ứng dụng;
Hệ thống phần mềm được ứng dụng trên điện thoại di động và được cài đặt
sử dụng miễn phí. Phần mềm được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt
và ứng dụng trên điện thoại di động chạy trên hệ điều hành iOS và Android.
Phần mềm không chỉ được xây dựng để ứng dụng trên điện thoại di động và còn
được xây dựng trên nền website (back-end) để thuận tiện cho việc sử dụng và
quản lý.
Ngoài ra, nhóm chuyên gia tư vấn có trách nhiệm:
- Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm và phối hợp với Ban Quản
lý Dự án DSED tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến để trình bày sản phẩm ứng
dụng;
- Hoàn thiện sản phẩm báo cáo theo yêu cầu đã nêu trong mục 2.3.
- Trong quá trình chạy thử và vận hành, nhóm chuyên gia có trách nhiệm hỗ
trợ Ban Quản lý Dự án DSED khi gặp vấn đề lỗi kỹ thuật hay vận hành, đảm
bảo tối thiểu trong suốt vòng đời dự án.
2.5. Yêu cầu chuyên môn và năng lực
(i) Chuyên gia xây dựng ứng dụng phần mềm kiêm trƣởng nhóm
- Bằng đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị mạng và các lĩnh
vực liên quan khác. Ưu tiên bằng thạc sĩ trở lên.
- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và
quản trị mạng và các lĩnh vực liên quan, ưu tiên hiểu biết sâu rộng về năng
lượng mặt trời.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế phần mềm ứng dụng App trên
điện thoại di động, ưu tiên có hiểu biết về ngành năng lượng trong đó có năng
lượng mặt trời;
- Có khả năng phân tích và tổng hợp dữ liệu để hệ thống và dữ liệu hóa trên
phần mềm ứng dụng;
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- Có hiểu biết nhất định về năng lượng mặt trời là một lợi thế;
- Trình độ tiếng Anh và kỹ năng văn phòng tốt.
(ii) Chuyên gia năng lƣợng mặt trời
 Bằng đại học trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, quản lý năng lượng, kỹ
thuật và các lĩnh vực liên quan khác. Ưu tiên bằng thạc sỹ trở lên.
 Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng, cụ thể
kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về năng lượng mặt trời.
 Có khả năng phân tích và tổng hợp dữ liệu để hệ thống và dữ liệu hóa trên
phần mềm ứng dụng;
 Có kinh nghiệm làm việc có các dự án ODA;
 Trình độ tiếng Anh và kỹ năng văn phòng tốt.
2.6. Nghĩa vụ báo cáo
Tư vấn sẽ báo cáo trực tiếp lên Giám đốc và Quản lý dự án và cán bộ phụ
trách để tham vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Những sản phẩm đầu ra cần phải rõ ràng, mạch lạc và đảm bảo tuân thủ đầy
đủ tất cả nội dung, mục tiêu và các yêu cầu nêu trên đồng thời đảm bảo tiến độ
thực hiện theo lịch trình dự kiến dưới đây.
2.7. Thông tin đầu vào tài chính
Để thực hiện nhiệm vụ này, số ngày công sẽ được phân bổ đối với chuyên gia
tư vấn, cụ thể như sau:
TT

-

-

-

Công việc thực hiện

Số ngày công
Chuyên gia năng Chuyên gia công
lượng mặt trời
nghệ thông tin
Lập báo cáo khởi động (phương pháp
2
2
luận, kế hoạch thực hiện và tiến độ làm
việc cụ thể, v.v)
Cung cấp đầu vào kỹ thuật, phân tích,
15
3
nghiên cứu, dữ liệu hóa
Xây dựng phần mềm ứng dụng
2
15
Xây dựng sổ tay hướng dẫn
1
2
Chuẩn bị bài trình bày dự thảo hệ thống
2
2
phầm mềm, chảy thử và lấy ý kiến đóng
góp và trình bày tại hội thảo tham vấn
Hoàn thiện báo cáo cuối cùng bao gồm
2
2
phần mềm, sổ tay hướng dẫn và báo cáo
kết quả tổ chức buổi đào tạo hướng dẫn sử
dụng phần mềm
Tổng số ngày công
24
26

Tổng số ngày công: 50 ngày công để nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện trong
đó trưởng nhóm: 26 ngày công và chịu trách nhiệm rà soát hoàn thiện báo cáo
cuối cùng; chuyên gia năng lượng: 24 ngày công.
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Chi phí thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: (i) phí tư vấn; (ii) các khoản chi
phí khác như chi phí đi lại trong nước để làm việc, tham vấn với các đơn vị liên
quan và tham dự Hội thảo tham vấn tổ chức tại Đà Nẵng (vé máy bay/tàu xe/taxi
ra sân bay, công tác phí) nếu có. Riêng toàn bộ chi phí tổ chức Hội thảo tham
vấn do Dự án chi trả, không nằm trong Hợp đồng tư vấn.
Hướng dẫn chi tiết lập dự toán chi tiết tại tại mục 5.2- Đề xuất tài chínhHướng dẫn nộp hồ sơ đính kèm.
2..8. Hỗ trợ hành chính và cung cấp tài liệu
Tài liệu dự án: Ban Quản lý dự án DSED sẽ cung cấp cho chuyên gia tư
vấn các tài liệu liên quan đến dự án. Ngoài ra, chuyên gia cần tham khảo và
nghiên cứu các tài liệu liên quan khác để tiến hành nghiên cứu và thực hiện.
Hỗ trợ hành chính: Ban Quản lý Dự án DSED sẽ hỗ trợ tư vấn trong việc
sắp xếp lịch làm việc với các cơ quan nhà nước có liên quan khi đi thực địa/công
tác nếu cần. Tư vấn không được hỗ trợ biên phiên dịch trong quá trình thực hiện
hợp đồng.
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III. CÁC BIỂU MẪU
Mẫu số 1
THƢ BÀY TỎ QUAN TÂM
(Đề xuất kỹ thuật)
_____, ngày _____ tháng_____ năm_____
Kính gửi:

[Ghi tên bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu Điều khoản tham chiếu (TOR), tôi,_____ [Ghi tên tư
vấn], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn_____ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo
đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: (i) một đề xuất kỹ
thuật; (ii) một đề xuất tài chính được niêm phong riêng trong từng mỗi phong bì.
Tôi cam kết rằng mọi thông tin trong đề xuất kỹ thuật 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 tƣ vấn
[Họ và tên, ký]
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Mẫu số 2
LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƢ VẤN
(Đề xuất kỹ thuật)

Vị trí dự kiến đảm nhiệm:
Họ tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Số năm công tác tại Công ty:

Quốc tịch:

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]
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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:
- Tư vấn cá nhân hay Nhóm tư vấn cá nhân phải kê khai Mẫu này hoặc
mẫu tương tự với đầy đủ thông tin.
- Tư vấn gửi kèm theo bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề
chuyên môn.
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Mẫu số 3
GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO TƢ VẤN ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƢ VẤN
(Đề xuất kỹ thuật)
Tư vấn chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:
I. GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN
1. Nền tảng phát triển ứng dụng là gì?
Các nền tảng phổ biến được ưu tiên từ trên xuống dưới liệt kê dưới đây:
o

Android

o

iOS

o

Windows Mobile

o

Blackberry

o

Symbian

2. Phiên bản iOS, Android nào nhà thầu đề xuất hƣớng đến để phát triển
phần mềm?
Ứng dụng phần mềm có sử dụng bất kỳ tính năng nào được giới thiệu
trong một phiên bản cụ thể của hệ điều hành không? Điều này có được ghi chú
trong tài liệu hướng dẫn, và cũng được thử nghiệm trên hệ điều hành đích. Đảm
bảo ứng dụng không bị cài đặt trên các phiên bản hệ điều hành không được hỗ
trợ.
3. Yêu cầu thiết bị phần cứng?
Ứng dụng phần mềm có bất kỳ yêu cầu phần cứng cụ thể nào như bộ nhớ,
máy ảnh, CPU ... Điều này ngăn chặn việc cài đặt trên các thiết bị không được hỗ
trợ khi có thể.
4. Độ phân giải màn hình nào nhà thầu nên hƣớng tới?
Đảm bảo rằng ứng dụng di động hoạt động tốt trên độ phân giải màn hình
đích của thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng. Dưới đây là một vài độ
phân giải phổ biến
320 x 480px
640 x 960px
480 x 800px
720 x 1280px
768 x 1280px
800 x 1280px
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1200 x 1920px
2048 × 1536px
5. Ứng dụng có hoạt động tốt trên máy tính bảng hay không?
Các thiết bị lớn như máy tính bảng đòi hỏi sử dụng đồ họa chất lượng cao,
nên ứng dụng có thể thích hợp sử dụng trên các thiết bị này hay không?
6. Định hƣớng ngang hay dọc?
Ứng dụng chỉ hoạt động trong chế độ nằm ngang hay hoạt động ở chế độ
dọc hay cả hai chế độ. Đảm bảo rằng ứng dụng di động không gặp vấn đề về
ngắt ứng dụng hoặc giao diện khi đổi hướng màn hình.
7. Kiểm tra tính năng GPS, Accelerometer và hardware key?
Thử nghiệm ứng dụng di động theo các kịch bản sau:
Hardware key: ứng dụng máy ảnh sử dụng nút camera chuyên dụng, các
dứng dụng Task/Event Manager sử dụng các nút phần cứng để báo lại lời nhắc,
các trình phát media sử dụng âm lượng và các phím khác ...
o

***Accelerometer (máy đo gia tốc)***: Thử nghiệm này có thể liên quan
đến các ứng dụng như Star Map, Pedometers, Jump trackers, Games, 3D
visualization ...
o

GPS: Các ứng dụng điều hướng sẽ như thế nào nết GPS bị tắt đột ngột
hoặc mất kết nối trong quá trình hoạt động.
o

Any other sensor: Cần đảm bảo rẳng ứng dụng đã kiểm tra các điều kiện
khi chúng không có sẵn hoặc không hoạt động chính xác.
o

8. Các vấn đề kết nối mạng - GPRS, 2G, 3G, wifi, kết nối gián đoạn, không
kết nối?
Hầu hết các ứng dụng được phát triển trong sự hiện diện của wifi. Tuy
nhiên, điều quan trọng là thử nghiệm các ứng dụng trong điều kiện thực tế có thể
người dùng không có quyền truy cập vào wifi. Thông thường, khi mọi người
đang di chuyển kết nối mạng là không liên tục, tốc độ mạng cũng khác nhau.
Ứng dụng có khả năng xử lý các tình huống trên hay không?
9. Kiểm thử mobile và ứng dụng đƣợc cập nhật
Ứng dụng di động có cần cập nhật khi phía máy chủ cập nhật không? Nếu
có hãy đảm bảo có một trường hợp thử nghiệm cho nó.
10. Kiểm tra khi ứng dụng bị gián đoạn
Có nhiều sự kiện khác nhau có thể làm gián đoạn dòng chảy ứng dụng di
động. Các sự kiện làm gián đoạn có thể là:
o

Incoming Call

o

Text message

o

Other app notifications
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o

Storage low

o

Battery low

o

Battery dead

o

No storage

o

Airplane mode

o

Intermittent connectivity

o

Home screen jump

o

Sleep mode

11. Kiểm tra sự bảo mật của ứng dụng
Bảo mật và đảm bảo dữ liệu là điều rất quan trọng trong ngày nay. Người
dùng đang lo lắng về dữ liệu của họ và các thông tin truy cập thông qua các ứng
dụng dễ bị tấn công.
 Có sử dụng các giao thức mạng an toàn không?
 Ứng dụng có thể bị chuyển sang những nơi không an toàn không?
 Ứng dụng có hỏi nhiều thông tin truy cập hơn nó cần không?
 Ứng dụng có sử dụng Device ID như một định danh không?
 Ứng dụng có yêu cầu xác thực người dùng khi truy cập dữ liệu của họ
không?
 Có yêu cầu số lần đăng nhập tối đa trước khi bị khóa không?
Các ứng dụng nên được mã hóa tên người dùng và mật khẩu khi xác thực
người dùng qua mạng. Cách kiểm tra bảo mật và tìm lỗ hổng?
12. Kiểm thử hiệu suất ứng dụng di động
Hiệu suất ứng dụng di động có bị giảm xuống hay không khi kích cỡ của
mailbox, album, messages, music hoặc bất kỳ nội dung nào khác liên quan đến
ứng dụng tăng lên. Các trường hợp thử nghiệm cho các vấn đề đó như thế nào?
13. Vấn đề về localization và timezone
Ngôn ngữ của ứng dụng là tiếng Anh hay tiếng Việt, hay đa ngôn ngữ.
Ứng dụng cần kiểm tra bằng các ngôn ngữ khác nhau để đảm bảo rằng không có
vấn đề gì về mã hóa ký tự hoặc vấn đề về giao diện người dùng khi độ dài ký tự
khác nhau. Bạn cũng cần kiểm tra ứng dụng cho các xử lý khi thay đổi múi giờ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng di chuyển qua một múi giờ khác và quay trở
lại múi giờ trước của mình.
14. Thử nghiệm tích hợp mạng xã hội
Ứng dụng có khả năng chia sẻ bài đăng từ ứng dụng trên tài khoản của
người dùng hay không? Có nhắc trước khi bài đăng được chia sẻ trên tài khoản
của cá nhân hay không?
15. Kiểm tra kết nối thiết bị phần cứng: bluetooth, wifi, NFC, USB.
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Điện thoại thông minh đi liền với nhiều lựa chọn kết nối. Ứng dụng di
động có thể hoạt động, chia sẻ dữ liệu thông qua các kết nối sau hay không?
o

Bluetooth

o

Wifi

o

USB

o

NFC

16. Tích hợp của hàng Google Play / Apple Store và danh sách thiết bị đƣợc
hỗ trợ / hạn chế
Ứng dụng di động có được triển khai thành công đến cửa hàng App store /
Play store và có sẵn với các thiết bị được hỗ trợ hay không?
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Nhà thầu đề xuất thời hạn thực hiện các nội dung công việc:
- Nghiên cứu tài liệu
- Xây dựng khung phần mềm ứng dụng
- Xây dựng phần mềm ứng dụng hoàn chỉnh
- Thử nghiệm offline
- Thử nghiệm online
- Đăng ký cửa hàng App store / Play store...
III. GÓP Ý ĐỂ HOÀN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM
CHIẾU
Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:
- ................
- ................
- ................
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỂ XUẤT KHÁC
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Mẫu số 4
BẢN CÔNG BỐ DANH DỰ TIÊU CHÍ LOẠI TRỪ VÀ TIÊU CHÍ LỰA
CHỌN
(kèm vào Đề xuất kỹ thuật)

Người ký tên dưới đây [điền tên của người ký tên vào biểu mẫu này], đại diện cho:
(Dành cho cá nhân )
Họ và tên:
Số chứng minh nhân dân hay hộ chiếu:
I – TÌNH HUỐNG LOẠI TRỪ LIÊN QUAN
(1) Tuyên bố rằng người nói trên thuộc một trong các tình huống sau:

CÓ

KHÔNG

(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;
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(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 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
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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
Tham khảo đầy đủ các quy trình trƣớc đó
Chèn càng nhiều dòng nếu cần.
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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:
(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 đạo trong trường hợp đấu thầu chung, tuyên bố
rằng:
(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.

CÓ

KHÔNG KHÔNG
XÁC
ĐỊNH

KHÔNG

KHÔNG
XÁC
ĐỊNH

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
Tham khảo đầy đủ các quy trình trƣớc đó
Chèn càng nhiều dòng nếu cần.
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.
Họ và tên

Ngày tháng

Chữ ký
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Mẫu số 5
BÓC TÁCH SỐ NGÀY CÔNG
(Đề xuất kỹ thuật)
Nhiệm vụ: ............
Thời gian thực hiện dự kiến: .................
Nội dung: Xây dựng phần mềm ứng
Số ngày công
dụng về điện mặt trời lắp mái trên Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
điện thoại di động
4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020
Số ngày công: (Chi tiết công việc
thực hiện)
- Ví dụ: Nghiên cứu tại chỗ
2
-....................................

Tổng số ngày công: ...............ngày công
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Mẫu số 6
PHÂN BỔ NGÂN SÁCH
(Đề xuất tài chính)
TT Hạng mục

Đơn # của đơn vị Đơn giá Thành
vị
(VNĐ)
(VNĐ)

tiền Ghi
chú

I. Phí tƣ vấn
…..
…..
Tổng (I)
III. Các khoản chi phí phát sinh
1
Chi phí đi lại trong
nước
Vé máy bay
…………
……….
Tổng (II)
Tổng cộng (VNĐ) (I+II)

………….

………….
………….

Ghi chú: Tổng giá chào bao gồm các loại thuế. Lập chi phí dự toán chi
phí nêu trên căn cứ tham khảo theo Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí
địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (Cost Norms 2015).
Các khoản chi phí phát sinh như vé máy bay, thuê ô tô, v.v cần có hóa
đơn chứng từ đầy đủ làm cơ sở thanh toán.
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