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 MỤC M – CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỂ TRAO THẦU 
 
M.1 ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU 
 

1. USAID sẽ đánh giá Hồ sơ dự thầu liên quan đến IFB này mà không cần thảo luận và sẽ trao Hợp 
đồng cho Ứng thầu đáp ứng và có năng lực mà Hồ sơ dự thầu của Ứng thầu đó, khi đã phù hợp các 
điều khoản của IFB này, sẽ có lợi cho USAID xét riêng về giá. 

 
2. USAID sẽ xác định Ứng thầu có giá thấp nhất dựa trên đánh giá tổ hợp các hạng mục dự thầu theo 

chi tiết trong mẫu Hồ sơ dự thầu. Để phục vụ đánh giá, tổng giá dự thầu phải đưa vào CLINS 1, 2, 3, 
và 4. Việc mở thầu và công bố sẽ được thực hiện trực tuyến vào ngày và giờ nêu trong thư mời. 

 
3. USAID sẽ thực hiện kiểm tra tính tuân thủ cơ bản đối với Hồ sơ dự thầu có giá chào thầu thấp nhất để 

xác định xem Hồ sơ dự thầu đó đã được ký hợp lệ chưa và có thực sự đáp ứng hồ sơ về năng 
lực/yêu cầu được xác định trong IFB hay không. 

 
i. Hồ sơ dự thầu thực sự đáp ứng là một hồ sơ phù hợp tất cả các điều khoản và điều kiện và chỉ dẫn 

kỹ thuật của IFB mà không có sai lệch hoặc hạn chế cơ bản. 
ii. Sai lệch hoặc hạn chế cơ bản là yếu tố: 

● làm ảnh hưởng cơ bản đến phạm vi, chất lượng hoặc hiệu quả của Công việc dưới mọi hình 
thức, 

● không nhất quán với IFB và các hạn chế cơ bản đến quyền hạn của USAID hoặc nghĩa vụ của 
Ứng thầu theo Hợp đồng, hoặc 

● khi việc sửa lại sẽ ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của các Ứng thầu khác 
đã trình các hồ sơ dự thầu cơ bản đã đáp ứng.  

iii. Hồ sơ dự thầu được đánh giá là không đáp ứng cơ bản các yêu cầu của IFB sẽ bị từ chối và sẽ 
không được tiếp tục điều chỉnh để có tính đáp ứng qua sửa đổi hoặc rút lại sai lệch hay hạn chế đã 
nêu. 

 
Nếu Ứng thầu có giá chào thầu thấp nhất không nộp đủ bằng chứng để Chuyên viên Hợp đồng đưa ra 
khẳng định bảo đảm năng lực (L.2,14), thì Chuyên viên Hợp đồng có thể đưa ra khẳng định chưa đủ 
năng lực và không trao hợp đồng cho Ứng thầu có Hồ sơ dự thầu chào giá thấp nhất đó, và sẽ 
chuyển sang Hồ sơ dự thầu có mức giá thấp nhất tiếp theo. Quá trình sẽ được lặp lại cho đến khi 
USAID xác định Ứng thầu có giá dự thầu thấp nhất và có đủ năng lực để quyết định trao Hợp đồng. 

 
4. Giá dự thầu thấp nhất sẽ được USAID kiểm tra lỗi số học. Lỗi sẽ được sửa bởi USAID như sau: 

 
i. Trường hợp có sự khác biệt về số tiền viết bằng số và chữ, thì căn cứ số tiền bằng chữ. 
ii. Đối với những mục mà Ứng thầu đã nhập số lượng và đơn giá, nếu có sự khác biệt giữa hai cột 

Đơn giá và Thành tiền theo mục do nhân Đơn giá với Số lượng, thì sẽ căn cứ vào Đơn giá, trừ khi 
theo ý kiến của USAID rõ ràng là có sai vị trí dấu thập phân ở Đơn giá, và trong trường hợp đó, sẽ 
căn cứ Thành tiền theo mục và sẽ điều chỉnh Đơn giá. 

iii. Nếu có sự khác biệt giữa hàng Tổng giá dự thầu và hàng Cộng riêng theo mục, thì USAID sẽ làm 
phép cộng cho hàng Cộng riêng theo mục và lấy làm căn cứ để sửa lỗi. Khi Tổng giá dự thầu đã 
được ký kết là Giá cố định và Hợp đồng đã được trao, thì mọi lỗi số học hoặc thiếu sót trong tổng 
số được phát hiện sau đó, trong thời gian hiện hành của Hợp đồng, sẽ không được sửa bởi bất kỳ 
bên nào trong Hợp đồng. 

iv. Khoản tiền được nêu trong Hồ sơ dự thầu sẽ được USAID điều chỉnh theo quy trình trên để sửa lỗi 
sai sót và sẽ được xem như ràng buộc Ứng thầu về mặt pháp lý. Nếu Ứng thầu không chấp nhận 
số tiền đã sửa, Hồ sơ dự thầu của mình sẽ bị từ chối. 
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5. Khi đánh giá Hồ sơ dự thầu, USAID sẽ xác định, trong từng Hồ sơ dự thầu, giá dự thầu có 
điều chỉnh giá như sau: 

 
i. Sửa lỗi như nêu trên. 
ii. Điều chỉnh hợp lý đối với các thay đổi, sai lệch hoặc các phương án dự thầu đã nộp và chấp nhận 

được. 
iii. Điều chỉnh hợp lý để thể hiện các chiết khấu hoặc sửa đổi giá khác đã đề xuất. 

 
6. Từ chối Hồ sơ dự thầu 

 
i. USAID có thể từ chối bất kỳ hồ sơ dự thầu nào không tuân thủ các yêu cầu thiết yếu của IFB; 

không tuân thủ kế hoạch thi công; không thực hiện theo chỉ dẫn kỹ thuật hiện hành (trừ khi được 
phép nộp các phương án dự thầu thay thế để đáp ứng các yêu cầu IFB); và áp đặt các điều kiện 
sửa đổi yêu cầu của IFB hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của Ứng thầu trước Chính phủ. (FAR 
14.404-2 Từ chối Hồ sơ dự thầu và FAR 28.101-4 Không tuân thủ yêu cầu nộp bảo lãnh dự thầu). 

ii. USAID có thể từ chối bất kỳ hoặc tất cả các Hồ sơ dự thầu và khước từ các thông tin 
không chính thức hoặc bất hợp lệ trong các Hồ sơ dự thầu nhận được. 

iii. USAID có thể chấp thuận một mục hoặc tổ hợp các mục, trừ khi việc chấp thuận đó bị cản 
trở bởi những hạn chế trong quá trình mời thầu hoặc dự thầu. 

iv. USAID có thể từ chối một Hồ sơ dự thầu với lý do không đáp ứng khi Hồ sơ dự thầu đó có giá 
mất cân đối thực sự giữa các hạng mục chính hoặc các hạng mục phụ liên quan. Hồ sơ dự thầu 
được gọi là mất cân đối rõ khi, đối với một số công việc thì giá thấp hơn nhiều so với chi phí, và 
đối với một số công việc khác thì giá lại vượt nhiều so với chi phí, và khi có lý do để nghi ngờ 
rằng Hồ sơ dự thầu sẽ dẫn đến tổng chi phí thấp nhất cho USAID, cho dù đây có thể là một Hồ 
sơ dự thầu có giá thấp. 

 
7. Thông tin liên quan đến việc kiểm tra, làm rõ, đánh giá và so sánh các Hồ sơ dự thầu và kiến nghị trao 

thầu không được tiết lộ cho các Ứng thầu hoặc bất kỳ ai khác không chính thức liên quan đến quá 
trình này cho đến khi công bố trao Hợp đồng cho Ứng thầu được chọn. Mọi cố gắng của Ứng thầu 
nhằm chi phối quá trình xử lý Hồ sơ dự thầu hoặc quyết định trao thầu của USAID có thể dẫn đến việc 
từ chối Hồ sơ dự thầu của Ứng thầu đó. Từ thời điểm mở thầu đến thời điểm trao thầu, nếu Ứng thầu 
nào muốn liên hệ với USAID về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Hồ sơ dự thầu, Ứng thầu đó phải gửi 
văn bản yêu cầu qua email như đã nêu trong IFB. 
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