Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với
đấu thầu qua mạng (cấp huyện)

a) Lập hồ sơ mời thầu
Trình tự thực hiện

Bước 1: Bên mời thầu nhấn nút
Đăng nhập trên trang chủ và nhập mật
khẩu chứng thư số của bên mời thầu để
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia (dưới gọi tắt là “Hệ
thống”). Chọn mục “Hàng hóa” để
nhập thông tin về thông báo mời thầu
và hồ sơ mời thầu.
Bước 2: Bên mời thầu điền nội
dung thông tin vào Bảng dữ liệu đấu
thầu; Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực,
kinh nghiệm và nhân sự chủ chốt; Biểu
mẫu mời thầu; Phạm vi và tiến độ cung
cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan;
Điều kiện cụ thể của hợp đồng vào
webform tương ứng trên Hệ thống. Sau
đó in ra để hoàn thiện nội dung
Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu,
Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá
(Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực
và kinh nghiệm), Chương IV - Biểu
mẫu mời thầu và dự thầu và Chương V
– Phạm vi cung cấp (phần phạm vi,
tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ
liên quan).
Bước 3: Bên mời thầu soạn nội
dung Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự
thầu (phần không bao gồm Bảng tiêu
chuẩn đánh giá về năng lực, kinh
nghiệm), Phạm vi cung cấp (phần
không bao gồm phạm vi, tiến độ cung
cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan),
Biểu mẫu hợp đồng theo Mẫu số 01
đính kèm trên Hệ thống. Sau đó in ra
để hoàn thiện nội dung Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu,
Chương V - Phạm vi cung cấp,

Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng.
b) Lập hồ sơ yêu cầu:
Bước 1: Bên mời thầu nhấn nút
Đăng nhập trên trang chủ và nhập mật
khẩu chứng thư số của bên mời thầu để
đăng nhập vào Hệ thống. Chọn mục
“Hàng hóa” để nhập thông tin về thông
báo mời chào hàng và hồ sơ yêu cầu.
Bước 2: Bên mời thầu điền nội
dung thông tin vào Bảng dữ liệu đấu
thầu; Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực
và kinh nghiệm; Biểu mẫu mời thầu;
Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa
và dịch vụ liên quan vào các webform
tương ứng trên Hệ thống. Sau đó in ra
để hoàn thiện nội dung Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu, Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất
(phần tiêu chuẩn đánh giá về năng lực
và kinh nghiệm), Chương IV - Biểu
mẫu mời thầu và dự thầu, Chương V Yêu cầu đối với gói thầu (phần phạm
vi và tiến độ cung cấp hàng hóa và
dịch vụ liên quan).
Bước 3: Bên mời thầu soạn nội
dung Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề
xuất (phần không bao gồm tiêu chuẩn
đánh giá về năng lực và kinh nghiệm);
Yêu cầu đối với gói thầu (phần không
bao gồm phạm vi và tiến độ cung cấp
hàng hóa và dịch vụ liên quan); Dự
thảo hợp đồng theo Mẫu số 02 đính
kèm trên Hệ thống. Sau đó in ra để
hoàn thiện nội dung Chương III - Tiêu
chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, Chương
V - Yêu cầu đối với gói thầu, Chương
VIII - Biểu mẫu hợp đồng.
c) Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ
sơ yêu cầu:
Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống,
chọn phần đăng tải thông báo mời

thầu, thông báo mời chào hàng và đính
kèm các file đã được soạn trong Bước
3 Khoản a), Bước 3, Bước 5 Khoản b)
của Mục này và bản chụp (scan) văn
bản phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ
yêu cầu của chủ đầu tư vào thông báo
mời thầu, thông báo mời chào hàng rồi
đăng tải công khai trên Hệ thống
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại đơn vị phát hành
theo thông báo trên Báo Đấu thầu, hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hồ sơ

HSMT/HSYC được phê duyệt,
Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC
* Số lượng hồ sơ:
01 bộ gốc đính kèm và phát hành
trên Hệ thống.

Thời hạn giải quyết

Thời
điểm
phát
hành
HSMT/HSYC là thời điểm đăng tải
thành công TBMT/TBMCH trên mạng

Cơ quan thực hiện
TTHC

Bên mời thầu

Đối tượng thực hiện
TTHC

Bên mời thầu

Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai
Phí, lệ phí

Không có

Chi phí lập HSDT/HSĐX được
tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối

thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là
50.000.000 đồng (Điều 9 Nghị định
63/2014/NĐ-CP).
HSMT/HSYC được phát hành
miễn phí cho nhà thầu. Bên mời thầu
phải thanh toán tiền đăng tải TBMT là
330.000 đồng (bao gồm VAT) và
TBMCH là 220.000 đồng cho Hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia
(Điều
9
Nghị
định
số
63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm
2014 của Chính phủ)

Kết quả của việc
thực hiện TTHC

HSMT được phát hành trên mạng
cho nhà thầu.

Yêu cầu, điều kiện
thực hiện TTHC

Bên mời thầu phải tự phát hành
và chịu trách nhiệm về nội dung của
HSMT trên Hệ thống.

Căn cứ pháp lý của
TTHC

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;
- Thông tư liên tịch số
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08
tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư và Bộ Tài chính quy định việc
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu
thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Thông tư số 07/2016/TTBKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định
chi tiết chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ

sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với
đấu thầu qua mạng.

