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Phụ lục I
MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ðẤU THẦU

(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)
__________

[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN]

[TÊN CƠ QUAN CHỦ ðẦU TƯ]
__________

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

/TTr-

......, ngày ......... tháng ....... năm ......

TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch ñấu thầu
[Ghi tên dự án hoặc tên gói thầu]
_________

Kính gửi: [Ghi tên người có thẩm quyền]
Căn cứ quyết ñịnh ñầu tư hoặc quyết ñịnh phê duyệt dự án [Ghi số quyết
ñịnh và ngày tháng năm] của [Ghi tên người có thẩm quyền hoặc người quyết
ñịnh phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [Ghi tên dự án ñược phê
duyệt],
Căn cứ …….. [Ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn
cứ ñể lập KHðT.
[Ghi tên chủ ñầu tư] trình [Ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê
duyệt kế hoạch ñấu thầu trên cơ sở những nội dung dưới ñây.
I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:
- Tên dự án;
- Tổng mức ñầu tư hoặc tổng vốn ñầu tư;
- Tên chủ ñầu tư hoặc chủ dự án;
- Nguồn vốn;
- Thời gian thực hiện dự án;
- ðịa ñiểm, quy mô dự án;
- Các thông tin khác (nếu có).
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II. PHẦN CÔNG VIỆC ðÃ THỰC HIỆN

Biểu 1. Phần công việc ñã thực hiện

STT

Nội dung
công việc
hoặc tên gói
thầu

ðơn vị
thực hiện

Giá trị thực
hiện, giá hợp
ñồng hoặc giá
trúng thầu

Hình thức
hợp ñồng

Thời gian
thực hiện
hợp ñồng

Văn bản
phê duyệt
(nếu có)(1)

1
2
…

Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp ñồng hoặc giá trúng thầu

Ghi chú: (1) ðối với các gói thầu ñã thực hiện trước cần nêu tên văn bản
phê duyệt (phê duyệt kế hoạch ñấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).
III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ðƯỢC MỘT TRONG CÁC
HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành
lựa chọn nhà thầu theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu như: chi phí cho
ban quản lý dự án; chi phí ñền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí
và những khoản chi phí khác (nếu có).
Biểu 2. Phần công việc không áp dụng ñược một trong
các hình thức lựa chọn nhà thầu
TT

Nội dung công việc

ðơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

1
2
...

Tổng cộng giá trị thực hiện
IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ðẤU THẦU

1. Biểu kế hoạch ñấu thầu
Kế hoạch ñấu thầu bao gồm việc xác ñịnh số lượng các gói thầu và nội
dung của từng gói thầu. Kế hoạch ñấu thầu ñược lập thành biểu như sau:
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Biểu 3. Tổng hợp kế hoạch ñấu thầu

TT

Tên
gói
thầu

Giá
Nguồn
gói
vốn
thầu

Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức
ñấu
thầu

Thời gian
lựa chọn
nhà thầu

Hình
thức
hợp ñồng

Thời gian
thực hiện
hợp ñồng

1
2
...

Tổng cộng giá gói thầu

2. Giải trình nội dung kế hoạch ñấu thầu
a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu
- Tên gói thầu;
- Cơ sở phân chia các gói thầu.
Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án,
tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên
tắc sau:
+ ðảm bảo tính ñồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không
ñược chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự
thống nhất, ñồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ;
+ ðảm bảo tiến ñộ thực hiện dự án;
+ ðảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với ñiều kiện hoàn cảnh của dự án,
năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường
trong nước...);
+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và
ñược tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần.
Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy ñịnh ñể thực hiện chỉ
ñịnh thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với
quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu.
b) Giá gói thầu;
c) Nguồn vốn;
d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức ñấu thầu;
ñ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;
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e) Hình thức hợp ñồng;
g) Thời gian thực hiện hợp ñồng.
V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ðỦ ðIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ðẤU
THẦU (NẾU CÓ)
VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [Ghi tên chủ ñầu tư] ñề
nghị người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch ñấu thầu [Ghi tên gói
thầu hoặc tên dự án].
Kính trình [Ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết ñịnh./.
[ðẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ðẦU TƯ]
Nơi nhận:

(Ghi tên, chức danh, ký tên và ñóng dấu)

- Như trên;
- [Ghi tên cơ quan/tổ chức thẩm ñịnh];
-.............;
- Lưu VT.

Ghi chú: ñối tượng áp dụng Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch ñấu thầu là
cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch ñấu thầu ñối với các dự
án ñã ñược phê duyệt thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Luật ðấu thầu. Trường hợp
gói thầu dịch vụ tư vấn ñược thực hiện trước khi có quyết ñịnh phê duyệt dự án
thì khi lập tờ trình phê duyệt kế hoạch ñấu thầu có thể tham khảo Mẫu này.

Phụ lục II
MẪU THƯ MỜI THẦU

(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)
_________

I. MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Áp dụng ñối với ñấu thầu hạn chế hoặc ñấu thầu rộng rãi khi ñã xác
ñịnh ñược danh sách nhà thầu tham gia ñấu thầu)
......, ngày ......... tháng ....... năm ......
Kính gửi: .............. [Ghi tên và ñịa chỉ của nhà thầu]
[Ghi tên bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức ñấu thầu theo Luật ðấu thầu và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng
cơ bản gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án]. [Ghi tên bên
mời thầu] xin mời [Ghi tên nhà thầu] tham gia ñấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu sẽ ñược mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là [Ghi giá trị bằng
số, bằng chữ và ñồng tiền sử dụng], tại [Ghi ñịa chỉ bán hồ sơ mời thầu].
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ....... giờ, ngày ...... tháng ...... năm .......
ñến trước ........ giờ, ngày ........ tháng ....... năm ....... [Ghi thời ñiểm ñóng
thầu] (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải ñược gửi ñến [Ghi ñịa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm
nhất là ........ giờ (giờ Việt Nam), ngày ........ tháng ....... năm ....... [Ghi thời
ñiểm ñóng thầu].
Hồ sơ dự thầu sẽ ñược mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam) ngày .....
tháng ........ năm ......... tại [Ghi ñịa ñiểm mở thầu].
[Ghi tên bên mời thầu] kính mời ñại diện [Ghi tên nhà thầu] tới tham dự
lễ mở thầu vào thời gian và ñịa ñiểm nêu trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo ñịa chỉ [Ghi ñịa chỉ bên
mời thầu], sè ®iÖn tho¹i/sè fax/®Þa chØ e-mail [Ghi sè ®iÖn tho¹i/sè fax/®Þa chØ
e-mail cña Bên mời thầu].
[ðẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU]

(Ghi tên, chức danh, ký tên và ñóng dấu)
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II. MẪU THƯ MỜI THẦU ðỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG
HÓA, XÂY LẮP

(Áp dụng trong trường hợp gói thầu ñã thực hiện sơ tuyển hoặc ñấu thầu
hạn chế)
........., ngày....... tháng ..... năm .......
Kính gửi: [Ghi tên và ñịa chỉ của nhà thầu]
[Ghi tên Bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức ñấu thầu theo Luật ðấu thầu và
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng
cơ bản gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án]. [Ghi tên Bên
mời thầu] xin mời [Ghi tên nhà thầu] tới tham gia ñấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu sẽ ñược mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là ...... [Ghi giá
trị bằng số, bằng chữ và ñồng tiền sử dụng], tại [Ghi ñịa chỉ bán hồ sơ mời
thầu].
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ....... giờ, ngày ........ tháng ...... năm .......
ñến trước ........ giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [Ghi thời ñiểm ñóng
thầu] (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo ñảm dự thầu trị giá [Ghi giá trị bằng
số và bằng chữ, ñồng tiền sử dụng, hình thức bảo ñảm] và phải ñược gửi
ñến [Ghi ñịa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm nhất là ....... giờ (giờ Việt Nam),
ngày ....... tháng ....... năm ........ [Ghi thời ñiểm ñóng thầu].
Hồ sơ dự thầu sẽ ñược mở công khai vào ...... giờ (giờ Việt Nam),
ngày..... tháng ....... năm ........, tại [Ghi ñịa ñiểm mở thầu].
[Ghi tên bên mời thầu] kính mời ñại diện [Ghi tên nhà thầu] tới tham dự
lễ mở thầu vào thời gian và ñịa ñiểm nêu trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo ñịa chỉ [Ghi ñịa chỉ bên
mời thầu], sè ®iÖn tho¹i/sè fax/®Þa chØ e-mail [Ghi sè ®iÖn tho¹i/sè fax/®Þa chØ
e-mail cña Bên mời thầu].
[ðẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU]

(Ghi tên, chức danh, ký tên và ñóng dấu)

Phụ lục III
MẪU BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)
________

[TÊN CƠ QUAN CHỦ ðẦU TƯ]
[Tên dự án/Gói thầu]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

________

......................, ngày ............ tháng ...........

năm .................

BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN
CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM
_______

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và ðầu tư.
Căn cứ hợp ñồng ñã ký giữa [Ghi tên chủ ñầu tư] và nhà thầu [Ghi tên
nhà thầu nước ngoài trúng thầu] ñể thực hiện gói thầu [Ghi tên gói thầu]
thuộc dự án [Ghi tên dự án] thực hiện tại [Ghi ñịa ñiểm thực hiện gói thầu]
với giá ký hợp ñồng là [Ghi giá hợp ñồng ñã ký], [Ghi tên chủ ñầu tư] báo
cáo Bộ Kế hoạch và ðầu tư một số thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên hợp ñồng [Ghi số hợp ñồng, ngày ký]: ……....................................................….………
2. Tên nhà thầu trúng thầu: …...………........................................................….………………………………
3. ðịa chỉ ñăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc
tịch: …………………………………………………………………....................................................................................………..
Số ñiện thoại: ………..............................………… Fax: ………................................................................…………
E-mail: ………..............................………… Website (nếu có): ………..............................…………
4. ðịa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng ñại diện tại Việt Nam (nếu
có):………........................…................................................................................................................................................................……
Số ñiện thoại: ………..............................………… Fax:………..............................…………
E-mail: ………..............................………… Website (nếu có): ………..............................…………
5. Thời gian thực hiện gói thầu: từ ngày … tháng … năm … ñến ngày …
tháng … năm … [Ghi theo thời gian thực hiện gói thầu trong hợp ñồng ñã
ký].
6. Tổng số cán bộ, chuyên gia ñược huy ñộng ñể thực hiện gói thầu:
Trong ñó:
- Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: ..........người

2

- Tổng số cán bộ, chuyên gia nước ngoài: ........người.
Cố vấn trưởng: .........; giám ñốc dự án: .............; ñội trưởng: .........; lao
ñộng phổ thông: ..........
……............................…................................................................................................................................................................…

7. Tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của các cán bộ chủ chốt nhập
cảnh vào Việt Nam ñể thực hiện gói thầu, bao gồm:
1) …………………………................................................................................................................................................……..
2) …………………………................................................................................................................................................……..
3) …………………………................................................................................................................................................……..
[ðẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ðẦU TƯ]

(Ghi tên, chức danh, ký tên và ñóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ... (nếu có);
- Sở KH&ðT tỉnh/thành phố .......

