Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
(cấp Huyện)

Trình tự thực hiện

- Trường hợp tự đăng tải thông tin
lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:
+ Bên mời thầu cung cấp thông
tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thực
hiện đăng ký tham gia hệ thống mạng
đấu thầu quốc gia và tự đăng tải thông
tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia và tự đăng tải thông tin lên hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia theo
hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư;
+ Bên mời thầu đăng tải thông tin
về kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư, danh
sách ngắn, kết quả lựa chọn Nhà đầu
tư phải bảo đảm thời điểm đăng tải
thông tin không muộn hơn 07 ngày
làm việc, kể từ ngày văn bản được ban
hành;
+ Cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đăng tải thông tin xử lý vi phạm
pháp luật về đấu thầu, văn bản quy
phạm pháp luật về đấu thầu phải bảo
đảm thời điểm đăng tải thông tin
không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể
từ ngày văn bản được ban hành;
- Trong vòng 02 ngày làm việc,
kể từ ngày các tổ chức tự đăng tải
thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời
thầu, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn
Nhà đầu tư, thông tin xử lý vi phạm
pháp luật về đấu thầu lên hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu
có trách nhiệm đăng tải 01 kỳ trên Báo
Đấu thầu.
- Trường hợp cung cấp thông tin
cho Báo Đấu thầu:
+ Bên mời thầu gửi thông báo

mời sơ tuyển, thông báo mời thầu đến
Báo Đấu thầu tối thiểu 05 ngày làm
việc trước ngày dự kiến phát hành hồ
sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu. Các
thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên
Báo Đấu thầu;
+ Bên mời thầu gửi danh sách
ngắn, kết quả lựa chọn Nhà đầu tư,
thông tin xử lý vi phạm pháp luật về
đấu thầu đến Báo Đấu thầu không
muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ
ngày văn bản được ban hành. Các
thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên
Báo Đấu thầu.
- Trong vòng 02 ngày làm việc,
kể từ ngày Báo Đấu thầu nhận được
thông tin quy định tại thông báo mời
sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh
sách ngắn, kết quả lựa chọn Nhà đầu
tư, thông tin xử lý vi phạm pháp luật
về đấu thầu, Báo Đấu thầu có trách
nhiệm đăng tải lên hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.
- Bên mời thầu có trách nhiệm
đăng tải thông báo mời sơ tuyển quốc
tế lên trang thông tin điện tử hoặc tờ
báo quốc tế bằng tiếng Anh được phát
hành rộng rãi tại Việt Nam trong vòng
02 ngày làm việc, kể từ ngày đăng tải
thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời
thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia và Báo Đấu thầu.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ

- Tự đăng tải trên hệ thống mạng
đấu thầu quốc gia;
- Đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Thời hạn giải quyết

- Cung cấp, đăng tải thông tin trên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:
+ Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư;
danh sách ngắn; kết quả lựa chọn Nhà
đầu tư; danh mục (thông tin) dự án có
sử dụng đất; danh mục (thông tin) về
dự án đầu tư theo hình thức đối tác
công tư (PPP): Trong vòng 07 ngày
làm việc kể từ ngày văn bản được ban
hành;
+ Thông báo mời sơ tuyển; thông
báo mời thầu; thông báo hủy, gia hạn,
điều chỉnh, đính chính các thông tin đã
đăng tải: theo tiến độ tổ chức lựa chọn
Nhà đầu tư;
+ Kết quả mở thầu đối với đấu
thầu qua mạng: không quá 02 giờ sau
thời điểm đóng thầu;
+ Văn bản quy phạm pháp luật về
đấu thầu: trong vòng 07 ngày làm việc
kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư
nhận được văn bản;
+ Thông tin xử lý vi phạm pháp
luật về đấu thầu: trong vòng 03 ngày
làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và
Đầu tư nhận được quyết định xử lý vi
phạm.
- Cung cấp, đăng tải thông tin trên
Báo Đấu thầu:
+ Thông báo mời sơ tuyển; thông
báo mời thầu: tối thiểu 05 ngày làm
việc trước ngày dự kiến phát hành hồ
sơ;
+ Danh sách ngắn; kết quả lựa
chọn Nhà đầu tư; thông tin xử lý vi
phạm pháp luật về đấu thầu: trong
vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày văn
bản được ban hành;
+ Thông báo hủy, gia hạn, điều
chỉnh, đính chính các thông tin đã
đăng tải: tối thiểu 02 ngày làm việc
trước ngày dự kiến đăng tải.

Cơ quan thực hiện
TTHC

Đối tượng thực hiện
TTHC

Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bên
mời thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn
vị đầu mối quản lý hoạt động PPP.

Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu 1: Phiếu đăng ký thông tin
văn bản quy phạm pháp luật về đấu
thầu.
- Mẫu 3: Phiếu đăng ký thông tin
xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
- Mẫu 10, 11: Phiếu đăng ký
thông báo mời sơ tuyển.
- Mẫu 12: Phiếu đăng ký thông
tin danh sách ngắn.
- Mẫu 13, 14: Phiếu đăng ký
thông báo mời thầu.
- Mẫu 15, 16: Phiếu đăng ký
thông tin kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.
- Mẫu 17: Phiếu đăng ký thông
báo hủy, gia hạn, điều chỉnh đính
chính thông tin đã đăng tải.
(Thông tư số 07/2015/TTLTBKHĐT-BTC quy định chi tiết việc
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu
thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng).

Phí, lệ phí

không có.

Kết quả của việc

Thông tin được đăng tải bằng Hệ

thực hiện TTHC

Yêu cầu, điều kiện
thực hiện TTHC

Căn cứ pháp lý của
TTHC

thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo
Đấu thầu.

không có

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP
ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của
Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư;
- Thông tư số 07/2015/TTLTBKHĐT-BTC quy định chi tiết việc
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu
thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

