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

Số hợp đồng và mô tả 

Tên Công ty tư vấn/Tư vấn 

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 các dịch vụ tư vấn theo 
phương thức Tuyển chọn dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS) có tuân thủ các yêu cầu nổi 
bật trong Hướng dẫn sử dụng tư vấn của ADB hay không; và (ii) bảo đảm rằng các biện pháp 
đang được tiến hành để giảm 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 QCBS. 

TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét cho hành động 

A. Thành lập Ban tuyển chọn tư vấn 

1 Chúng ta có thành lập Ban tuyển chọn tư 
vấn (hoặc tương đương) bên trong Cơ 
quan chủ quản để thực hiện việc tuyển 
chọn các tư vấn hay không?  

Nêu rõ ngày thành lập Ban tuyển chọn tư 
vấn (CSC) và danh sách các thành viên.  

B. Chuẩn bị danh sách dài 

2 Chúng ta có chuẩn bị danh sách dài dựa 
trên tất cả các hồ sơ bày tỏ quan tâm (EOI) 
đệ trình hay không?  

Nêu rõ số lượng EOI nhận được và tên 
của các công ty tư vấn đệ trình EOI. 

 Chúng ta có cung cấp cho ADB một bản
sao danh sách dài hay không?

Nêu rõ ngày cung cấp danh sách dài cho 
ADB. 

C. Chuẩn bị danh sách ngắn 

3 Chúng ta có xác định các tiêu chí xét duyệt 
vào danh sách ngắn hay không?  

Liệt kê các tiêu chí xét duyệt vào danh 
sách ngắn. 

 Có hướng dẫn đánh giá được xây dựng
cho CSC hay không?

 Chúng ta có đánh giá các tư vấn một
cách khách quan và thống nhất dựa trên
các tiêu chí xét duyệt đã có hay không?

Đánh giá danh sách ngắn có phù hợp và 
nhất quán hoàn toàn với các tiêu chí xét 
duyệt hay không. 
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TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét cho hành động 

 Bên cạnh các tiêu chí xét duyệt vào 
danh sách ngắn, có những cân nhắc nào 
khác trong quá trình đánh giá hay không, 
và chúng có được ghi chép phù hợp 
trong hồ sơ và được Ban tuyển chọn tư 
vấn nhất trí hay không? 
 

 Đánh giá tính công bằng và đúng đắn 
của các kết quả đánh giá dưới tác động 
của những cân nhắc khác. 

4 Chúng ta có tiến hành thẩm tra theo quy 
trình đối với các hồ sơ bày tỏ quan tâm và 
tài liệu chứng minh năng lực được cung 
cấp bởi tất cả các công ty tư vấn tham gia 
hay không?   

 Nêu rõ những điểm không nhất quán và 
thông tin khác nhau thu thập được, nếu 
có, và mô tả cách thức lồng ghép những 
điểm đó vào quá trình đánh giá các đề 
xuất. 
 

5 Danh sách ngắn có bị sửa đổi sau khi ADB 
phát hành “thư không phản đối” hay không?  

 Nêu rõ các sửa đổi, nếu có. 

D. Hồ sơ mời thầu tư vấn (RFP), và đánh giá các đề xuất kỹ thuật và tài chính của các tư vấn trong 
danh sách ngắn  

6 Hồ sơ mời thầu gửi các công ty trong danh 
sách ngắn có được ADB thẩm định và chấp 
thuận hay không?  

 Nêu rõ ngày ADB chấp thuận hồ sơ mời 
thầu. 

7 Chúng ta có gửi hồ sơ mời thầu cho tất cả 
các tư vấn trong danh sách ngắn hay 
không?  

 Nêu rõ ngày gửi hồ sơ mời thầu cho các 
tư vấn trong danh sách ngắn. 

8 Có các yêu cầu làm rõ, bổ sung thông tin 
và/hoặc sửa lỗi sai trong hồ sơ mời thầu từ 
phía các tư vấn trong danh sách ngắn hay 
không? 

  

 Các yêu cầu này của tư vấn 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 tư 
vấn 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 tư vấn trong danh sách ngắn đều 
nhận được hay không? 

  

9 Các công ty tư vấn có nộp đề xuất kỹ thuật 
và đề xuất tài chính trong các phong bì 
riêng dán kín trong thời hạn quy định hay 
không?  

  

10 Chúng ta có gửi trả lại các đề xuất nhận 
được sau thời điểm đóng thầu cho các tư 
vấn theo nguyên trạng hay không? 

  

11 Chúng ta có tiến hành thẩm tra theo quy 
trình đối với các tài liệu chứng minh năng 
lực do công ty tư vấn cung cấp hay không?  

 Xác định nội dung có khả năng sai lệch. 

 Chúng ta có kiểm tra các tư vấn trong   
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TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét cho hành động 

danh sách ngắn có xung đột nào với Cơ 
quan chủ quản/Ban quản lý dự án/Ban 
thực thi dự án hay không?  

 Chúng ta có nhận thấy các chuyên gia 
nào được các công ty tư vấn khác nhau 
cùng đề xuất, và kiểm tra sự nhất quán 
của các thông tin được cung cấp hay 
không?  

 Xác định những điểm không nhất quán 
được nhận thấy. 

 Chúng ta có thẩm tra năng lực của cá 
nhân chuyên gia (ví dụ trình độ chuyên 
môn, tư cách hợp lệ) của công ty thắng 
thầu và các chuyên gia được đề xuất 
bởi hai nhà thầu trở lên hay không?  

  

 Sơ yếu lý lịch của các chuyên gia đệ 
trình trong đề xuất có được ký và đề 
ngày phù hợp không?  

  

 Dựa trên rà soát các đề xuất kỹ thuật, 
chúng ta có nhận thấy dấu hiệu nào của 
việc thông đồng và/hoặc các nhà thầu 
ma hay không?  

  

12 Các tiêu chí và hướng dẫn cho điểm có 
được nêu rõ trong phần chỉ dẫn đối với tư 
vấn và sử dụng trong việc đánh giá các đề 
xuất hay không?  

  

 Chúng ta có áp dụng các tiêu chí một 
cách khách quan và nhất quán, và chấm 
điểm đúng đắn các đề xuất hay không?  

  

 Chúng ta có thông báo cho tất cả các 
công ty không đáp ứng (công ty đạt số 
điểm ít hơn 750 trên tổng số 1.000 
điểm) và gửi trả lại đề xuất tài chính 
nguyên trạng cho họ hay không? 

 Nêu rõ ngày thông báo cho các công ty 
không đáp ứng. 

  Chúng ta có thông báo cho các công ty 
đáp ứng về kỹ thuật (đạt mức điểm yêu 
cầu tối thiểu là 750 điểm) về địa điểm, 
ngày và giờ mở công khai các đề xuất 
tài chính hay không?  
o Chúng ta có chuẩn bị biên bản mở đề 

xuất tài chính, trong đó liệt kê tên của 
các công ty, điểm kỹ thuật, mức giá 
đề xuất, và chữ ký của Ban tuyển 
chọn tư vấn hay không? 

 Nêu rõ ngày thông báo cho các công ty 
đáp ứng, và địa điểm, ngày giờ mở các 
đề xuất tài chính. 
 

13 Chúng ta có kiểm tra tính hợp lý của các đề 
xuất tài chính so với phạm vi công việc và 
năng lực chuyên môn của các chuyên gia 
trong đề xuất kỹ thuật hay không?  

  

 Chúng ta có kiểm tra các điều khoản 
thương mại trong đề xuất có tuân thủ 
quy định của Hồ sơ mời thầu hay 
không?  
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TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét cho hành động 

 Chúng ta có sửa các lỗi số học và bảo 
đảm đề xuất đã bao gồm tất cả các chi 
phí dịch vụ được ước tính phù hợp?  

  

 Chúng ta có bảo đảm rằng các khoản 
tạm tính và số dự phòng đã được nêu rõ 
và riêng biệt trong đề xuất, và các khoản 
này nhất quán với số liệu trong bảng dữ 
liệu hay không?    

  

 Chúng ta có chuyển đổi các mức giá 
không phải bằng USD sang đồng USD, 
sử dụng nguồn tham chiếu tỷ giá hối 
đoái nêu trong Hồ sơ mời thầu hay 
không?   

  

 Chúng ta có bảo đảm rằng đề xuất có 
xác định hoặc loại trừ các yếu tố về thuế 
trong Hồ sơ mời thầu hay không? 

  

14 Chúng ta có đánh giá tổng hợp các đề xuất 
căn cứ trên tổng số điểm thu được bằng 
cách tính bình quân và bổ sung cả điểm kỹ 
thuật và điểm tài chính? 

  

Tỷ lệ điểm “chi phí” có phải được ấn định ở 
mức 20% không?  

 Nếu không, hãy nêu rõ lý do và cơ sở 
cho tỷ lệ được sử dụng. 

15 Chúng ta đã có thư không phản đối của 
ADB cho báo cáo đánh giá kỹ thuật và 
đánh giá tổng hợp các đề xuất chưa?  

 Nêu rõ ngày nhận được thư không phản 
đối của ADB. 

E. Đàm phán hợp đồng và trao thầu 

16 Chúng ta có đàm phán với công ty xếp thứ 
nhất hay không?  

 Nêu rõ tên của công ty xếp thứ nhất và 
ngày đàm phán. 

 Trước khi bắt đầu đàm phán hợp đồng, 
chúng ta có xác nhận lại khả năng tham 
gia của tất cả các thành viên nhóm tư 
vấn được nêu trong đề xuất kỹ thuật hay 
không? 

 

  

 Chúng ta có yêu cầu công ty được mời 
đến đàm phán hợp đồng đệ trình những 
tài liệu sau hay không: 
o thư ủy quyền nêu rõ người đại diện 

của công ty được ủy quyền để đàm 
phán và ký kết hợp đồng, và  

o bản sao giấy chứng nhận thành lập 
công ty hoặc đăng ký công ty hợp 
pháp. 

  

 Điều khoản tham chiếu và các đơn giá 
đề xuất được thảo luận trong đàm phán 
có giống với trong đề xuất hay không?  

  

 Các chuyên gia đề xuất có khả năng 
tham gia sau khi đàm phán hay không?  

  

o Nếu có sự thay đổi, chúng ta có thỏa 
mãn với tính hợp lý của giải trình mà 

 Nêu rõ những giải trình mà công ty tư 
vấn đưa ra. 
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TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét cho hành động 

công ty đang đàm phán nêu ra hay 
không?  

o Chúng ta có bảo đảm rằng các 
chuyên gia khác được đề xuất ít 
nhất cũng có năng lực chuyên môn 
tương đương để được bên vay phê 
duyệt hay không?  

  

 Chúng ta có làm rõ nghĩa vụ thuế (nếu 
có) và phản ánh điều này trong hợp 
đồng hay không?  

 Ghi lại các nghĩa vụ thuế đã được phản 
ánh trong hợp đồng như thế nào. 

17 Chúng ta có cung cấp cho công ty đang 
đàm phán một bản sao mẫu đánh giá thực 
hiện và bảng hỏi khảo sát khi kết thúc 
nhiệm vụ mà tư vấn sẽ điền vào, và giải 
thích quy trình xử lý báo cáo đánh giá thực 
hiện và bảng hỏi khi kết thúc nhiệm vụ hay 
không? 

 Tùy vào thời hạn hợp đồng, việc đánh giá 
có thể được tiến hành trong suốt thời gian 
thực hiện cũng như khi kết thúc nhiệm 
vụ. Thông qua bảng hỏi khảo sát khi kết 
thúc nhiệm vụ, tư vấn sẽ có cơ hội góp ý 
về báo cáo đánh giá và tình hình thực 
hiện của bên vay. 
 

18 Đàm phán có thành công không và có dẫn 
tới việc ký kết hợp đồng của cả Cơ quan 
chủ quản và tư vấn hay không?  

 Nêu rõ ngày ký hợp đồng.  

 Đối với liên danh tư vấn, chúng ta có 
yêu cầu tất cả thành viên của liên danh 
ký vào hợp đồng hay không?  

  

19 Trong trường hợp đàm phán không thành 
công, chúng ta có được sự nhất trí từ ADB 
trước khi chấm dứt đàm phán với công ty 
xếp thứ nhất, và trước khi bắt đầu đàm 
phán với công ty xếp thứ hai hay chưa? 

  

20 Chúng ta có thông báo cho các công ty 
không trúng thầu về kết quả trao thầu hay 
không?  

 Nêu rõ ngày thông báo cho các công ty 
không trúng thầu.  

F. Công bố trao thầu  

21 Chúng ta có cung cấp cho ADB các thông 
tin sau đây để công bố trên trang web của 
ADB hay không? 

 tên của tất cả các tư vấn đã nộp đề xuất  

 điểm kỹ thuật của mỗi tư vấn 

 giá dự thầu của mỗi tư vấn 

 xếp hạng tổng hợp của các tư vấn 

 tên của tư vấn thắng thầu và giá trị hợp 
đồng 

 Nêu rõ ngày cung cấp thông tin cho ADB. 

22 Khi công bố trao thầu, chúng ta có nêu cụ 
thể rằng nếu tư vấn nộp đề xuất  muốn biết 
rõ lý do tại sao đề xuất của họ không được 
chọn, họ có thể yêu cầu giải thích từ bên 
vay, hay không? 

  

G. Bác bỏ tất cả đề xuất và mời thầu lại  

23 Chúng ta có gặp tình huống phải bác bỏ tất 
cả các đề xuất hay không?  

 Nêu rõ lý do bác bỏ tất cả các đề xuất. 
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TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét cho hành động 

 Nếu có, chúng ta có thông báo cho ADB 
và có được thư không phản đối trước 
khi tiếp tục việc bác bỏ này và tiến hành 
quy trình mới?  

 Nêu rõ ngày thông báo cho ADB và ngày 
nhận được thư không phản đối. 

 Trước khi tiến hành quy trình mới sau 
khi bác bỏ tất cả đề xuất, điều có thể đòi 
hỏi sửa đổi Hồ sơ mời thầu, chúng ta đã 
có được thư không phản đối của ADB 
chưa?  

 Nêu rõ ngày đề thư không phản đối của 
ADB.  

H. Quản lý hợp đồng 

24 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 chi 
phí. 

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 phạm vi dịch vụ hay 
không - và giải trình cho việc này. 

 


