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ĐẤU THẦU CẠNH TRANH QUỐC TẾ CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

Trang 1/10 

Số hiệu Khoản vay/Viện 
trợ của ADB và tên dự án 

Số hợp đồng và mô tả 

Tên nhà cung cấp/ 
nhà thầu  

Giá trị hợp đồng 

Người chuẩn bị 

Ngày 

Người thẩm tra/ghi nhận 

Ngày 

Hướng dẫn: 
Trách nhiệm thực thi dự án, trao thầu và quản lý các hợp đồng trong dự án do ADB tài trợ hoặc 
hỗ trợ thuộc về Bên vay. Cơ quan chủ quản, cơ quan thực thi, ban quản lý dự án và ban thực thi 
dự án có trách nhiệm bảo đảm sự tín nhiệm của cộng đồng người bán và ADB trong hệ thống 
đấu thầu mua sắm, bằng việc tiến hành hoạt động đấu thầu một cách trách nhiệm, khách quan, 
công bằng và minh bạch. 

Mục tiêu của danh mục kiểm tra này là: (i) xác định việc đấu thầu hàng hóa và xây dựng cơ bản 
theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) có tuân thủ các yêu cầu nổi bật trong Hướng 
dẫn đấu thầu mua sắm của ADB, gồm cả Hướng dẫn xét thầu của ADB hay không; và (ii) bảo 
đảm rằng các biện pháp đang được tiến hành để giảm thiểu nguy cơ gian lận, tham nhũng, và 
lạm dụng nguồn lực trong các dự án do ADB tài trợ cũng như các dự án do ADB hỗ trợ và quản 
lý.    

Danh mục này, tốt nhất, nên được cán bộ đấu thầu dự án chủ chốt của cơ quan chủ quản, cơ 
quan thực thi hoặc ban quản lý dự án hoàn thành cho từng hợp đồng ICB. 

TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

A. Chuẩn bị và mời thầu 
1 Hoạt động đấu thầu ICB này có 

được tiến hành theo các thỏa 
thuận trong Hiệp định vay và kế 
hoạch đấu thầu đã được chấp 
thuận hay không?  

 Nếu không, đã có giải trình phù
hợp và có được sự chấp thuận
của ADB cho hoạt động đấu
thầu ICB này hay chưa?

Nêu rõ nội dung giải trình và cơ 
quan phê duyệt. 

 Nếu hoạt động đấu thầu ICB
này không theo các thỏa thuận
trong Hiệp định vay và kế hoạch
đấu thầu đã được phê duyệt, thì
kế hoạch đấu thầu đã được cập
nhật phù hợp hay chưa?

Nêu rõ ngày cập nhật kế hoạch 
đấu thầu. 
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

2 Thông báo mời thầu (IFB) đã được 
ADB chấp thuận hay chưa?  

   Nêu rõ ngày ADB phê duyệt 
Thông báo mời thầu. 
 

  Thời điểm đóng thầu và địa 
điểm nhận hồ sơ dự thầu có 
được nêu cụ thể trong Thông 
báo mời thầu hay không? 

 

   Nêu rõ thời điểm đóng thầu và địa 
điểm nhận hồ sơ dự thầu trong 
Thông báo mời thầu. 

  Chúng ta đã quảng cáo hoạt 
động đấu thầu ICB này trên các 
phương tiện truyền thông theo 
quy định (tức là báo in phát 
hành toàn quốc hoặc trang web 
tiếng Anh được quốc tế biết đến 
và truy cập miễn phí) hay chưa? 

 

   Nêu rõ phương tiện truyền thông 
được sử dụng để quảng cáo hoạt 
động đấu thầu ICB này. Nếu quản 
cáo trên trang web, hãy nêu rõ địa 
chỉ trang web.  

  Chúng ta có lưu một bản in 
quảng cáo hay không?  

 

    

3 Hồ sơ mời thầu phát hành cho các 
nhà thầu đã được ADB thẩm định 
và chấp thuận hay chưa?  
 

   Nêu rõ ngày phê duyệt của ADB. 

  Hồ sơ mời thầu phát hành cho 
các nhà thầu có được thẩm định 
để bảo đảm rằng đó chính là 
các tài liệu đã được ADB chấp 
thuận?  

 

    

4 Có sửa đổi nào trong hồ sơ mời 
thầu sau khi phát hành cho các nhà 
thầu hay không?  
 

   Nêu rõ những sửa đổi trong hồ sơ 

  Nếu có sửa đổi, những sửa đổi 
này đã được ADB chấp thuận 
hay chưa?  

 

    

5 Chúng ta có lưu trữ/ghi chép thông 
tin về các nhà thầu đã mua tài liệu 
dự thầu ICB hay không? 
 

   Nêu rõ (i) phí mua hồ sơ dự thầu, 
và (ii) số lượng nhà thầu mua hồ 
sơ dự thầu. 
 

B. Nhận hồ sơ dự thầu 
6 Có tổ chức phiên họp/hội nghị 

trước khi đấu thầu và thăm quan 
thực địa cho các nhà thầu hay 
không?  
 

   Nếu không, hãy nêu rõ lý do. 

7 Có các yêu cầu làm rõ, bổ sung 
thông tin và/hoặc sửa lỗi sai trong 
hồ sơ mời thầu từ phía các nhà 
thầu hay không?  
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

 

  Các yêu cầu này của nhà thầu 
có được lập thành văn bản hay 
không?  

 

    

  Phần trả lời tổng hợp của chúng 
ta đối với các yêu cầu làm rõ, 
bổ sung thông tin và/hoặc sửa 
lỗi sai từ phía các nhà thầu có 
được lập thành văn bản hay 
không?  

 

    

  Chúng ta có bằng chứng cho 
thấy bản tổng hợp ý kiến trả lời 
hoặc thay đổi đối với hồ sơ mời 
thầu đã được gửi đi và tất cả 
các nhà thầu đã mua hồ sơ dự 
thầu đều nhận được hay 
không? 

 

    

8 Việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự 
thầu, nếu có, đã được ADB chấp 
thuận hay chưa?  
 

   Nêu rõ thời điểm đóng thầu đã 
được gia hạn bao nhiêu lần, và lý 
do của việc đó. 

  Chúng ta có thông báo bằng 
văn bản về thời điểm đóng thầu 
mới cho các nhà thầu đã mua 
hồ sơ dự thầu hay không?  
 

   Nếu không, nêu rõ cách thức 
thông báo việc này cho các nhà 
thầu đã mua hồ sơ. 

9 Chúng ta có sổ đăng ký/sổ ghi 
chép hồ sơ dự thầu nhận được, 
ngày và thời gian nhận, và chữ ký 
của người nộp, nếu có, hay không?  
 

   Nêu rõ đã nhận được bao nhiêu 
hồ sơ dự thầu cho gói thầu ICB 
này. 

  Nếu chúng ta nhận được chưa 
đủ ba hồ sơ dự thầu cho gói 
thầu ICB này, chúng ta có mời 
thầu lại không? 

 

   Nếu không mời thầu lại, hãy nêu 
rõ lý do. 

10 Chúng ta có gửi trả lại các hồ sơ 
dự thầu nhận được sau thời điểm 
đóng thầu cho các nhà thầu theo 
nguyên trạng hay không?  
 

   Nêu rõ có bao nhiêu hồ sơ dự 
thầu nộp muộn.  

C. Mở thầu 
11 Thời gian và địa điểm mở thầu có 

trùng với thời điểm đóng thầu hoặc 
ngay sau đó như công bố trong 
Thông báo mời thầu hay không? 
 

   Nếu không, hãy nêu rõ lý do. 
Nêu rõ ngày, giờ và địa điểm mở 
thầu. 

12 Chúng ta có chuẩn bị biên bản mở     
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

thầu hay không?   
 

  Biên bản mở thầu có bao gồm 
tối thiểu những thông tin sau: (i) 
tên nhà thầu và địa chỉ, (ii) số 
tiền bảo lãnh dự thầu, (iii) giá bỏ 
thầu, (iv) mức giảm giá đề nghị, 
nếu có, (v) hồ sơ dự thầu thay 
thế, nếu được phép, và (vi) chữ 
ký của các đại diện nhà thầu, 
hay không? 

 

   Nêu rõ thông tin nào không được 
ghi chép. 

  Biên bản mở thầu có được ký 
bởi tất cả thành viên của ban 
mở thầu (hoặc những người 
chịu trách nhiệm mở thầu) hay 
không?  
 

   Nêu rõ ai trong số các thành viên 
của ban mở thầu không ký vào 
biên bản mở thầu. 

  Có bản danh sách tham dự mở 
thầu đi kèm biên bản mở thầu, 
được ký bởi từng đại diện nhà 
thầu tham gia buổi mở thầu, hay 
không? 

 

   Nêu rõ đại diện nhà thầu tham dự 
buổi mở thầu nhưng không ký vào 
danh sách tham dự. 

  Bản sao của biên bản mở thầu 
có được gửi cho ADB và tất cả 
các nhà thầu có hồ sơ dự thầu 
được mở hay không?  

 

   Nêu rõ ngày gửi bản sao biên bản 
mở thầu cho ADB và các nhà 
thầu. 

D. Xác định mức độ đáp ứng về cơ bản của hồ sơ dự thầu  
13 Chúng ta có một văn bản về việc 

thành lập ban đánh giá thầu cho 
gói thầu ICB này hay không?  
 

   Nêu rõ ngày thành lập ban đánh 
giá thầu và danh sách các thành 
viên. 

 Chúng ta có được sự hỗ trợ của 
các tư vấn giám sát trong việc 
đánh giá hồ sơ dự thầu hay 
không?  

   Nêu rõ mức độ hỗ trợ của các tư 
vấn giám sát trong việc đánh giá 
hồ sơ dự thầu. 
 

14 Dựa trên rà soát của tôi về trang/ 
bảng đánh giá sự hoàn chỉnh của 
tài liệu đấu thầu và hồ sơ dự thầu: 
 

 các lỗi số học, nếu có, đã được 
sửa lại chưa?  

 

   Nêu rõ các hồ sơ dự thầu có lỗi 
số học chưa được sửa lại. Nêu rõ 
mức giá đã được sửa. 

  bảo lãnh dự thầu của nhà thầu 
có đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh 
dự thầu hay không?  

 

   Nêu rõ (các) nhà thầu có bảo lãnh 
dự thầu không đáp ứng yêu cầu. 

  các nhà thầu không đáp ứng 
yêu cầu về bảo lãnh dự thầu có 

   Nếu các nhà thầu không đáp ứng 
yêu cầu về bảo lãnh dự thầu 
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

bị loại không?  
 

không bị loại, hãy nêu rõ lý do.   

  chúng ta có đề nghị ADB làm 
rõ/chấp thuận để không loại các 
nhà thầu có bảo lãnh dự thầu 
không đáp ứng yêu cầu hay 
không?  

 

   Nêu rõ phản hồi của ADB và ngày 
trả lời. 

  các nhà thầu có đáp ứng tiêu 
chí về tư cách hợp lệ nêu trong 
hồ sơ mời thầu hay không?  

 

   Nêu rõ các nhà thầu không đạt 
tiêu chí về tư cách hợp lệ nhưng 
vẫn được coi là đáp ứng. Nêu rõ 
lý do. 

  Có văn bản xác nhận ủy quyền 
ký kết thay mặt cho từng nhà 
thầu hay không?  

 

   Nêu rõ các nhà thầu không có 
văn bản xác nhận ủy quyền ký kết 
thay mặt nhà thầu nhưng vẫn 
được coi là đáp ứng. Nêu rõ lý do. 
 

  bản gốc và các bản sao của 
đơn dự thầu và các biểu giá dự 
thầu có được ký bởi người 
được ủy quyền ký kết thay mặt 
nhà thầu hay không?  

 

   Nêu rõ các hồ sơ dự thầu có đơn 
dự thầu và biểu giá dự thầu 
không được ký bởi người được 
ủy quyền nhưng vẫn được coi là 
đáp ứng. Nêu rõ lý do. 

  tất cả các trang hồ sơ dự thầu 
có được ký hoặc ký nháy bởi 
đại diện ủy quyền của nhà thầu 
hay không?  

 

   Nêu rõ các hồ sơ dự thầu trong 
đó không phải tất cả các trang 
đều được ký hoặc ký nháy bởi đại 
diện ủy quyền của nhà thầu. 

  trong trường hợp có những sửa 
chữa như viết thêm vào, tẩy xóa 
hoặc viết đè lên trong hồ sơ dự 
thầu đệ trình, chúng có được ký 
hoặc ký nháy bởi đại diện ủy 
quyền của nhà thầu hay không?   
 

   Nêu rõ các hồ sơ dự thầu có 
những sửa chữa không được 
ký/ký nháy bởi đại diện ủy quyền.  
 

15 Dựa trên rà soát của tôi đối với 
trang/bảng đánh giá mức độ đáp 
ứng cơ bản và hồ sơ đệ trình: 
 

 tất cả hồ sơ dự thầu có được 
kiểm tra mức độ đáp ứng cơ 
bản về các điều khoản và điều 
kiện thương mại, yêu cầu kỹ 
thuật hay không?  

 

   Nêu rõ các hồ sơ dự thầu không 
được kiểm tra mức độ đáp ứng 
cơ bản. Nêu rõ lý do. 

  có nhà thầu nào không có khả 
năng đáp ứng các yêu cầu then 
chốt trong kế hoạch cung cấp 
hoặc kế hoạch công tác nhưng 
vẫn được coi là đạt hay không?   

 

   Liệt kê các nhà thầu không đáp 
ứng trong kế hoạch cung cấp 
hoặc kế hoạch công tác nhưng 
vẫn được coi là đạt. Nêu rõ lý do. 
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

  đối với hàng hóa, có các nhà 
sản xuất hoặc cung cấp, hoặc 
cả hai, không đạt tiêu chuẩn về 
kinh nghiệm tối thiểu như nêu 
trong tài liệu đấu thầu nhưng 
vẫn được coi là đáp ứng hay 
không?  

 

   Liệt kê các nhà sản xuất/cung cấp 
không đạt tiêu chuẩn về kinh 
nghiệm tối thiểu nhưng vẫn được 
coi là đáp ứng. Nêu lý do. 
 

  có các hồ sơ dự thầu có điều 
kiện (ví dụ chấp thuận trao thầu 
nếu được chính phủ phê duyệt 
việc xuất khẩu, bán trước hoặc 
khả năng có các nguyên liệu 
then chốt trên thị trường, hoặc 
hồ sơ dự thầu được đệ trình với 
điều kiện tăng giá khi đã có yêu 
cầu về mức giá cố định) được 
chấp thuận hay không?   

 

   Liệt kê các nhà thầu mà hồ sơ dự 
thầu có điều kiện được chấp 
nhận. Nêu rõ lý do chấp nhận.  

  có nhà thầu  không chấp nhận 
công thức điều chỉnh giá được 
nêu trong hồ sơ mời thầu 
nhưng vẫn được coi là đáp ứng 
hay không? 

 

   Liệt kê các nhà thầu không chấp 
nhận công thức điều chỉnh giá 
được nêu trong hồ sơ mời thầu 
nhưng vẫn được coi là đáp ứng. 
Nêu rõ lý do tuyên bố đáp ứng. 
 

  có các tài liệu hỗ trợ quan trọng 
phải được nộp theo yêu cầu của 
hồ sơ mời thầu để xác định 
mức độ đáp ứng về cơ bản của 
hồ sơ dự thầu hay không?  
 

   Liệt kê các tài liệu hỗ trợ quan 
trọng mà nhà thầu cần phải nộp. 

 o có nhà thầu nào không nộp 
tất cả các tài liệu quan trọng 
được yêu cầu để xác định 
mức độ đáp ứng về cơ bản 
của hồ sơ dự thầu nhưng 
vẫn được coi là đáp ứng hay 
không? 
 

   Liệt kê các nhà thầu này. Nêu rõ 
lý do tuyên bố đáp ứng.  

  có nhà thầu nào không chào giá 
cho phạm vi công việc yêu cầu 
nhưng vẫn được coi là đáp ứng 
hay không?  

 

   Liệt kê các nhà thầu này, gồm cả 
phạm vi công việc mà họ đã 
không chào giá.  Nêu rõ lý do 
được coi là đáp ứng. 
 

  có nhà thầu nào không báo giá 
cho một hạng mục cơ bản trong 
gói thầu (hạng mục ước tính 
chiếm 10% hoặc hơn tổng giá 
dự thầu, hoặc hạng mục mà 
việc bỏ qua nó khiến cho hồ sơ 
dự thầu không hoàn chỉnh về cơ 

   Liệt kê các nhà thầu này, hạng 
mục cơ bản bị thiếu và lý do được 
coi là đáp ứng. 
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

bản) nhưng vẫn được coi là đáp 
ứng hay không? 

 

  có nhà thầu nào không đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
được nêu trong hồ sơ mời thầu 
(ví dụ, chào giá các chủng loại 
hoàn toàn khác so với yêu cầu; 
công suất nhà máy thấp hơn 
nhiều so với mức tối thiểu được 
nêu; thiết bị không có khả năng 
vận hành các chức năng cơ bản 
như dự kiến, v.v.) nhưng vẫn 
được coi là đáp ứng hay 
không?      
 

   Liệt kê các nhà thầu này, các tiêu 
chuẩn kỹ thuật cơ bản không 
được đáp ứng, và lý do được coi 
là đáp ứng.  

  có nhà thầu nào không nộp các 
báo cáo thử mẫu đối với thiết bị 
chủ yếu như nêu trong hồ sơ 
mời thầu nhưng vẫn được coi là 
đáp ứng hay không? 

 

   Liệt kê các nhà thầu này và lý do 
được coi là đáp ứng. 

E. Đánh giá hồ sơ dự thầu chi tiết 
16 Việc đánh giá chi tiết có bao gồm 

tất cả các hồ sơ dự thầu đáp ứng 
về cơ bản nhưng có căn cứ hợp lý 
để trở thành hồ sơ dự thầu được 
chấm điểm thấp nhất hay không?  
 

   Liệt kê các hồ sơ dự thầu đáp 
ứng về cơ bản mà không được 
đưa vào đánh giá chi tiết. Nêu rõ 
lý do loại bỏ. 

17 Dựa trên rà soát của tôi đối với 
trang/bảng đánh giá chi tiết và hồ 
sơ đệ trình của nhà thầu đối với 
hợp đồng xây lắp: 
 

 đánh giá chi tiết có bao gồm: 
o phân tích các đơn giá và dự 

toán của tất cả các nhà thầu 
đáp ứng?  

 

    
 
 
 
 
 
Nếu không có phân tích về các 
đơn giá và dự toán, hãy nêu rõ lý 
do. 

 o phân tích các kế hoạch và 
lịch trình (lịch trình huy động 
và thi công, phương pháp và 
cách tiếp cận trong thi công, 
lịch trình về nhân sự và thiết 
bị, kế hoạch tổ chức công 
trường và quản lý hợp đồng 
của nhà thầu, v.v.)? 

 

   Liệt kê các nhà thầu có kế hoạch 
và lịch trình không được phân 
tích. Nêu rõ lý do. 

 o phân tích thiết bị và nhân sự 
đề xuất. 

 

   Liệt kê các nhà thầu có thiết bị và 
nhân sự đề xuất không được 
phân tích. Nêu rõ lý do. 
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

 

 o có tên người/thiết bị của nhà 
cung cấp/nhà thầu nào trùng 
hợp trong các hồ sơ dự thầu 
nhận được cho gói thầu ICB 
này hay không?  

 

   Liệt kê các hồ sơ dự thầu có tên 
người và thiết bị của nhà cung 
cấp/nhà thầu giống nhau (khả 
năng thông đồng giữa các nhà 
thầu) 
 

18 Dựa vào phân tích các đơn giá và 
dự toán ở mục 17 nêu trên: 
 

 có tình trạng nhiều đơn giá của 
một nhóm các nhà thầu giống 
hệt nhau hoặc được sắp đặt 
một cách rõ ràng?  

 

    
 
 
Nêu rõ các nhà thầu có nhiều đơn 
giá giống nhau hoặc được sắp 
đặt một cách rõ ràng (khả năng 
thông đồng giữa các nhà thầu). 

  có tình trạng các đơn giá trong 
giá dự thầu giống hệt các đơn 
giá trong dự toán chi phí của cơ 
quan chủ quản hay không? 
 

   Nêu rõ các nhà thầu có đơn giá 
giống hệt với dự toán của cơ 
quan chủ quản (khả năng thông 
đồng giữa các nhà thầu với cán 
bộ của cơ quan chủ quản). 
 

19 Giá dự thầu có thấp hơn dự toán 
chi phí hay không?  

   Nêu rõ các nhà thầu có giá dự 
thầu thấp hơn dự toán chi phí và 
mức giá của họ.  
 

20 Đối với hàng hóa, dựa trên bản 
sao bảng/trang đánh giá “Các đặc 
điểm nổi bật của hồ sơ dự thầu so 
với yêu cầu kỹ thuật” và các hồ sơ 
đệ trình, phạm vi cung cấp, thông 
tin kỹ thuật và dữ liệu kỹ thuật mà 
nhà thầu đệ trình có được kiểm tra 
chi tiết và so sánh với các yêu cầu 
kỹ thuật của hồ sơ mời thầu hay 
không?  
 

   Nếu không, hãy nêu rõ lý do và 
căn cứ đánh giá. 

21 Dựa trên rà soát của tôi, phạm vi 
của báo cáo đánh giá thầu so với 
các tiêu chí xét duyệt và chấm thầu 
trong hồ sơ mời thầu có nhất quán 
không? 
 

   Nếu không, hãy nêu rõ tiêu chí 
xét duyệt trong hồ sơ mời thầu 
không được đưa vào báo cáo 
đánh giá thầu và ngược lại. 
 

  Dựa trên các tài liệu mà nhà 
thầu đệ trình đối với từng tiêu 
chí đánh giá, và đánh giá của 
ban đánh giá thầu trong báo 
cáo đánh giá thầu: 

 
o Từng tiêu chí đánh giá 

(kinh nghiệm, năng lực tài 
chính, tranh chấp hiện có, 

    
 
 
 
 
 
Nếu không, hãy nêu rõ những 
thiếu sót trong đánh giá. 
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TT Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

v.v.) có được đánh giá thỏa 
đáng đối với tất cả các nhà 
thầu hay không? 

 

 o Các tiêu chí liên quan tới 
doanh thu trung bình hằng 
năm, giá trị ròng, và năng 
lực tài chính có được đánh 
giá và xác minh thỏa đáng 
dựa trên các báo cáo tài 
chính kiểm toán đệ trình 
hay không? 
 

   Nếu không, hãy nêu rõ những 
thiếu sót trong đánh giá. 

 o Các nguồn lực tài chính có 
được thẩm tra về tính hợp 
pháp/xác thực (ví dụ như 
hạn mức tín dụng, v.v.) hay 
không? 

 

    

 o Tiêu chí về tranh chấp hiện 
thời (nếu có) có được đánh 
giá và xác minh thỏa đáng 
dựa trên các lưu ý trong 
báo cáo tài chính hay 
không?   

 

   Nếu không, hãy nêu rõ những 
thiếu sót 

  Nếu các tiêu chí xét duyệt 
không được đánh giá thỏa 
đáng, nhà thầu được tuyên bố 
thắng thầu có được trao thầu 
hay không? 

 

   Nếu không, hãy nêu rõ những 
nhà thầu lẽ ra đã được trao thầu 
và lý do không được trao. 

22 Có đủ các tài liệu hỗ trợ có sẵn để 
thẩm định quy trình đánh giá hay 
không?  
 

   Nêu rõ những tài liệu nào chưa 
có. 

  Tôi có sử dụng hồ sơ dự thầu 
gốc để rà soát quy trình đánh 
giá không?  

 

    

  Có những sửa chữa/thay 
đổi/sửa đổi bất thường nào 
trong hồ sơ dự thầu sau khi mở 
không?  

 

    

23 Trong quá trình đánh giá, cơ quan 
chủ quản hoặc ban đánh giá thầu 
có trao đổi với các nhà thầu để làm 
rõ nội dung hay không? 
 

    

  Nếu có, hồ sơ về tất cả những    Hãy nêu chi tiết những nội dung 
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dụng 
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nội dung được trao đổi để làm 
rõ và phản hồi có được lưu lại 
hay không?   
 

không được lưu trữ hồ sơ. 

24 Các biên bản họp đánh giá thầu có 
chữ ký của tất cả thành viên ban 
đánh giá thầu hay không? 
 

   Nêu rõ các thành viên không ký 
tên. 

  Báo cáo đánh giá thầu có chữ 
ký của tất cả thành viên ban 
đánh giá thầu hay không?  

 

   Nêu rõ các thành viên không ký 
tên. 

  Báo cáo đánh giá thầu có bao 
gồm thông tin toàn diện để giải 
trình cho các trường hợp nhà 
thầu được coi là không đáp ứng 
(dựa trên rà soát của tôi) mà 
vẫn được đánh giá là đạt hay 
không?  

 

    

25 Trong trường hợp đấu thầu lại, lý 
do có hợp lý không?  
 

   Nêu rõ lý do của việc đấu thầu lại. 

  Đã có sự chấp thuận của ADB 
trước khi đấu thầu lại hay 
chưa?  

 

   Nếu chưa, hãy nêu lý do không 
được ADB chấp thuận. 

F. Trao thầu và thực thi  
26 Hợp đồng được trao sau khi có thư 

không phản đối của ADB đúng 
không? 
 

   Nêu rõ ngày thư không phản đối 
của ADB và ngày trao thầu. 

27 Bảo lãnh thực hiện thỏa đáng có 
được cung cấp trước khi trao thầu 
hay không?  
 

    

  Bảo lãnh thực hiện đã được 
thẩm tra tính xác thực hay 
chưa?  

 

    

28 Nhà thầu thắng thầu có đưa ra giá 
thấp hơn đáng kể so với dự toán 
hay không? 
 

   Nêu rõ giá hợp đồng so với dự 
toán. 

  Trong trường hợp giá thấp hơn 
đáng kể, những sửa đổi/yêu 
cầu thay đổi hợp đồng có được 
đưa ra hay không? 

 

   Nêu rõ các yêu cầu sửa đổi/thay 
đổi hợp đồng có làm tăng khối 
lượng và giá hay không - và giải 
trình cho việc này. 

 


