BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

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

Số: 177 /TTr-BQLDA2

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV06: Tư vấn giám sát
gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông
giai đoạn 2017 – 2020
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
1. Căn cứ pháp lý
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi
tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;
Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/2/2021 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần QL45 - Nghi
Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;
Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ triển khai Nghị quyết
số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/2/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày
17/10/2018 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Số 418/QĐ-BGTVT ngày
18/3/2021 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; số 450/QĐ-BGTVT ngày
24/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung; số 616/QĐ-BGTVT
ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát
gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2017 - 2020.
Quyết định số 1192/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2021 của Bộ GTVT về việc phê
duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV06: Tư vấn giám
sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
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2017 - 2020.
Báo cáo đánh giá HSĐXTC ngày 08/7/2021 của Tổ chuyên gia đấu thầu
1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:
Quyết định số 1192/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2021 của Bộ GTVT về việc phê
duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV06, nhà thầu đáp
ứng yêu cầu về kỹ thuật là:
Stt

Tên Nhà thầu

1

LD Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty CP tư
vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà
2. Quá trình mở và đánh giá HSĐXTC:
a) Quá trình mở HSĐXTC:

- Thời gian và địa điểm mở HSĐXTC: 14 giờ 00 ngày 07/7/2021 tại Ban
Quản lý dự án 2 - số 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mai Dịch, Hà Nội.
Danh sách nhà thầu được mở HSĐXTC:
Stt

Tên Nhà thầu

1

Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty
cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà
- Các thông tin chủ yếu trong quá trình mở HSĐXTC:

Stt

Các thông tin chủ yếu

Liên danh Công ty cổ phần tư
vấn xây dựng giao thông Hà
Nội - Công ty cổ phần tư vấn
kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

1

Tình trạng niêm phong của HSĐXTC

Đầy đủ

2

Điểm kỹ thuật của các HSDT được đánh
giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

3

Bản gốc HSĐXTC

4

Số lượng bản chụp HSĐXTC

04 bản chụp

5

Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC

Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC

6

Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC

180 ngày kể từ ngày 19/5/2021

7

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu
chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)

8

Giá trị giảm giá (nếu có)

76,23 điểm
01 bản

7.445.680.000 đồng
Không

2

- Biên bản mở HSĐXTC Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự
án đầu tư xây dựng đoạn QL45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường
bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được lập ngày
07/7/2021.
b) Quá trình đánh giá HSĐXTC:
- Thời gian đánh giá HSĐXTC của Tổ chuyên gia: Từ ngày 07/7/2021 đến
ngày 08/7/2021.
- Các vấn đề trong quá trình đánh giá HSĐXTC: Không có.
- Kết luận của Tổ chuyên gia:
Kết quả đánh giá HSĐXTC được tổng hợp với các nội dung cơ bản như sau:

Stt

Nội dung kiểm tra

1

Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ
HSĐXTC

Liên danh Công ty cổ
phần tư vấn xây dựng giao
thông Hà Nội - Công ty cổ
phần tư vấn kỹ thuật và
xây dựng Hồng Hà

1.1

Kiểm tra HSĐXTC

Đầy đủ

1.2

Đánh giá tính hợp lệ HSĐXTC

Đáp ứng

2

Kết quả đánh giá chi tiết về tài chính

2.1

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không
tính giá trị giảm giá (nếu có))

2.2

Giá trị sửa lỗi

0 đồng

2.3

Giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

2.4

Giá trị giảm giá (nếu có)

Không có

2.5

Giá dự thầu (gồm thuế VAT) sau sửa lỗi và
hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu
có)

7.445.680.000 đồng

7.445.680.000 đồng

Do chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính nên không xếp
hạng nhà thầu, Tổ chuyên gia kiến nghị xem xét, thông báo mời Liên danh Công ty
cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây
dựng Hồng Hà thương thảo hợp đồng.
Báo cáo đánh giá HSĐXTC Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được hoàn
thiện ngày 08/7/2021.
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c) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của
tổ chuyên gia:
Ban QLDA2 thống nhất về nội dung Báo cáo đánh giá HSĐXTC Gói thầu
TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi
Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía
Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Tổ chuyên gia đánh giá.
d) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng,
minh bạch:
Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và đánh giá HSĐXTC tuân thủ đúng quy
định hiện hành về đấu thầu cũng như quy định trong HSMT được duyệt của gói thầu,
đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
3. Quá trình thương thảo hợp đồng:
a) Quá trình thương thảo:
Ngày 09/7/2021, Ban QLDA 2 đã có văn bản số 1069/BQLDA2-KHTH gửi
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư
vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà mời tham gia đàm phán thương thảo hợp đồng
Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam
phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Hai bên đã tiến hành thương thảo hợp đồng trong
ngày 09/7/2021 với các nội dung chính sau:
- Kh ng định nội dung Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu;
- Các vấn đề về kỹ thuật: Tiến độ và Kế hoạch công tác; Bố trí nhân sự; và Bố
trí điều kiện làm việc.
- Các vấn đề tài chính: Giá trị hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng.
- Thảo luận, thống nhất một số nội dung khác.
- Theo yêu cầu của Bộ GTVT tại Văn bản số 6195/BGTVT-CQLXD ngày
29/6/2021 về việc đánh giá HSDT đối với 02 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, Bên A và bên B đã tiến hành rà soát nhân sự
theo HSDT và đã có Văn bản số 1038/BQLDA2-KHTH ngày 05/7/2021 báo cáo
Bộ GTVT, trong đó kh ng định các nhân sự đề xuất cho gói thầu không trùng lặp
với các hợp đồng thực hiện dở dang, các nhân sự bên B sẵn sàng huy động theo yêu
cầu của bên A.
- Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án 2 và Liên danh Công
ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và
xây dựng Hồng Hà được ký kết ngày 09/7/2021.
b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng:
Không.
4. Kết luận và Kiến nghị:
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HSDT của nhà thầu Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông
Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật (được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1192/QĐ-BGTVT ngày
01/7/2021); có HSĐXTC hợp lệ; không có sai lệch; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu
chỉnh sai lệch là 7.445.680.000 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu
trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDT và đàm phán thương thảo với nhà thầu
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư
vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà, Ban Quản lý dự án 2 kiến nghị Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói
thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một
số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với
các nội dung sau:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao
thông Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà;
- Giá đề nghị trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 7.445.680.000 đồng (Bảy tỷ,
bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công xây dựng gói thầu
xây lắp XL1 cộng thêm thời gian bảo hành công trình.
Ban QLDA 2 kính đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà thầu Gói thầu TV06: Tư vấn giám sát gói thầu XL1 - Dự án đầu tư xây dựng
đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 để Ban QLDA2 có cơ sở triển khai các
bước tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Tr. Lê Đình Thọ (để b/c);
- Cục QLXD& CL CTGT;
- Giám đốc Ban QLDA 2 (để b/c);
- Tổ chuyên gia;
- Lưu: VT, KHTH, PID6.

KT. GI M Đ C
PH GI M Đ C

Bùi Văn Rạng

5

