
 

 

 

 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH  

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1891  /KL-STC-TT   

Hà Tĩnh,  ngày 27  tháng  5 năm 2020 

 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh 

Ngày 27/4/2020 Giám đốc sở Tài chính ban hành Quyết định số 1480 

/QĐ-STC-TT về việc thụ lý tố cáo đối với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài 

chính công Hà Tĩnh theo đơn tố cáo số 2303/TC-UBNDTHT; Đồng thời ban 

hành Quyết định số 1483/QĐ-STC-TT ngày 27/4/2020 về việc thành lập tổ xác 

minh nội dung tố cáo. 

Tóm tắt nội dung tố cáo:  

- Tố cáo Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh thông thầu 

thông qua mời thầu và chấm thầu;  

- Công tác đấu thầu đã gây thất thoát ngân sách nhà nước. 

Ngày 05/5/2020 Tổ xác minh đã ra trực tiếp gặp người tố cáo xác minh 

đúng người tố cáo và nội dung tố cáo. Tại buổi làm việc Tổ xác minh yêu cầu 

người tố cáo cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh các nội dung đã tố cáo 

(Tổ xác minh đã xin phép người tố cáo ghi âm công khai buổi làm việc và được 

người tố cáo đồng ý), nhưng người tố cáo không cung cấp được cho Tổ xác 

minh các tài liệu chứng cứ liên quan đến các nội dung ông tố cáo. Tuy vậy, 

Người tố cáo đồng ý sẽ cung cấp cho tổ xác minh các tài liệu liên quan đến các 

nội dung tố cáo qua Gmail hoặc Zalo của người tố cáo cho Tổ xác minh.  

Ngày 12/5/2020 người tố cáo chuyển cho tổ xác minh 2 catalog của máy 

chiếu model IN 5552l của hãng INFOCUS và máy chiếu BARCO F501080 địa 

chỉ Zalo theo số điện thoại của người tố cáo. Tổ xác minh yêu cầu người tố cáo 

cung cấp thêm tài liệu để chứng minh catalog trên là catalog của hãng hoặc được 

lấy từ trang mạng chính thống của hãng nhưng Người tố cáo không cung cấp 

được. Ngoài 02 bản catalog nói trên không có tài liệu gì khác.  

Nhằm củng cố thêm chứng cứ để kết luận các nội dung tố cáo được đảm 

bảo đầy đủ, minh bạch và đúng pháp luật, ngày 13/5/2020 sở Tài chính đã có 

văn bản số 1682/GM-TT gửi người tố cáo đề nghị đối thoại (vào ngày 

21/5/2020) nhưng người tố cáo không có mặt và không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ gì thêm chứng minh những nội dung tố cáo. 

Để đảm bảo xác minh và kết luận các nội dung tố cáo được khách quan, 

ngày 22/5/2020 sở Tài chính tiếp tục có văn bản số 1809/CV-TT đề nghị được tổ 

chức đối thoại với người tố cáo vào hồi 8 giờ 25/5/2020 và tiếp nhận các tài liệu 
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chứng cứ (nếu có) do người tố cáo cung cấp nhưng người tố cáo vẫn không có 

mặt. 

Trên cơ sở báo cáo của Tổ xác minh, các chứng cứ, tài liệu, các biên bản 

làm việc của Tổ xác minh và các bên liên quan, sở Tài chính Hà Tĩnh trả lời các 

nội dung đơn tố cáo như sau: 

I. Một số xác minh liên quan đến nội dung tố cáo 

Vì, nội dung tố cáo có liên quan đến thất thoát ngân sách Nhà nước trong 

việc tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung gói thầu TB16.2019: Mua sắm máy 

chiếu và phụ kiện theo danh mục, số lượng được phê duyệt; gói thầu 

TB17.2019: Mua sắm máy vi tính, máy poto, máy in, bàn ghế, tủ và âm thanh 

loa máy theo danh mục số lượng được phê duyệt nên Tổ xác minh nêu một số 

thông tin chung về quá trình thực hiện 2 gói thầu TB 16.2019 và TB 17.2019: 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại QĐ 

3954/QĐ-UBND ngày 05/12/2019. Trong đó: Hình thức lựa chọn nhà thầu gói 

thầu TB 16.2019 và gói thầu TB 17.2019 là đấu thầu rộng rãi qua mạng. Phương 

thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Giá gói thầu TB16.2019: 

8.215.140.000 đồng; Giá gói thầu TB17.2019: 8.642.360.000 đồng.  

Ngày 05/12/2019, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh 

thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Gói thầu TB 

16.2019, số (20191213903-00); Gói thầu TB 17.2019, số (20191214092-00) và 

trên Báo Đấu thầu số 234. 

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 05 tháng 12 năm 2019 đến trước 08 

giờ 30 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2019. 

Địa điểm phát hành HSMT: Hồ sơ mời thầu được đăng tải trên Hệ thống 

mạng đấu thầu Quốc gia và phát hành miễn phí. 

8 giờ 30 phút, ngày 16/12/2019 Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự 

động đóng thầu các gói thầu nêu trên theo đúng thời gian quy định. Vào hồi 09 

giờ cùng ngày Trung tâm (Bên mời thầu) tiến hành mở thầu các gói thầu nêu 

trên qua mạng; Biên bản mở thầu qua mạng được trích xuất trên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia, như sau: 

a) Gói thầu TB 16.2019, có 04 nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu: 

STT Số ĐKKD Tên nhà thầu 
Giá dự thầu 

(VND) 

Tỷ lệ 

giảm giá 

(%) 

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

Hiệu 

lực 

HSDT 

(ngày) 

Bảo đảm dự 

thầu (VND) 

Hiệu 

lực 

BĐDT 

(ngày) 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

1. 0101355619 
Công ty TNHH Công nghệ 

Nguyên Lộc 
7.793.590.550 - 7.793.590.550 90 85.000.000  120 60 ngày 

2. 0107732422 Công ty TNHH đầu tư thương 8.162.400.000 - 8.162.400.000 90 85.000.000  120 60 ngày 
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mại và dịch vụ An Đạt 

3. 3000340989 

Liên danh Công ty cổ phần Vạn 

Xuân và Công ty Cổ Phần đầu tư 

P&T(3000340989 - Công Ty Cổ 

Phần Vạn Xuân,0103703815 – 

Côn ty cổ phần đầu tư P & T) 

8.174.430.000 - 8.174.430.000 90 85.000.000  120 60 ngày 

4. 3002085237 
Công ty TNHH tin học Bàn 

phím vàng 
8.208.190.000 - 8.208.190.000 90 85.000.000  120 60 ngày 

 

b) Gói thầu TB 17.2019, có 04 nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu 

STT Số ĐKKD Tên nhà thầu 
Giá dự thầu 

(VND) 

Tỷ lệ 

giảm giá 

(%) 

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không tính 

các khoản tạm tính 

và dự phòng nếu có) 

(VND) 

Hiệu 

lực 

HSDT 

(ngày) 

Bảo đảm dự 

thầu (VND) 

Hiệu 

lực 

BĐDT 

(ngày) 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

1. 0101355619 
Công ty TNHH Công nghệ 

Nguyên Lộc 
8.489.725.984 - 8.489.725.984 90 90.000.000  120 

60 

ngày 

2. 0107732422 
Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ An Đạt 
8.621.000.000 - 8.621.000.000 90 90.000.000  120 

60 

ngày 

3. 3000340989 

Liên danh Công ty Cổ phần Vạn 

Xuân – Công ty TNHH chế biến 

gỗ và thương mại Hào Quang 

(3000340989 - Công Ty Cổ Phần 

Vạn Xuân,3000380533 – Công ty 

chế biến gỗ và thương mại Hào 

Quang 

8.600.450.000 

 
- 8.600.450.000 90 90.000.000  120 

60 

ngày 

4. 3002085237 
Công ty TNHH tin học Bàn 

Phím vàng 
8.623.750.000 - 8.623.750.000 90 90.000.000  120 

60 

ngày 

Quá trình chấm thầu gói thầu 16 TB.2019: Liên danh Công ty cổ phần 

Vạn Xuân và Công ty Cổ Phần đầu tư P&T được xét trúng thầu và đã thương 

thảo, ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung ngày 20/12/2019. 

Quá trình chấm thầu gói thầu 17 TB.2019 Liên danh Công ty Cổ phần 

Vạn Xuân – Công ty TNHH chế biến gỗ và thương mại Hào Quang được xét 

trúng thầu và đã thương thảo, ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung ngày 

20/12/2019. 

II. Nội dung tố cáo: Tố cáo Trung tâm dịch vụ Tài chính công Hà 

Tĩnh thông thầu thông qua hồ sơ mời thầu và chấm thầu: 

1. Tố cáo dữ liệu trong hồ sơ mời thầu mang tính đăng ký độc quyền, 

phần mềm chuyên dụng của một số hãng riêng biệt làm hạn chế nhà thầu tham 

dự thầu như:  
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- Về các tính năng thiết bị Máy chiếu: Tích hợp đồng hồ CO2, chức năng 

(Naviset Administrator 2), chức năng điều khiển ảo từ xa (Vitual Remote Tools), 

chức năng (Control Utility Pro 4) là của hãng NEC;  

- Các tính năng của máy tính để bàn: Yêu cầu về chức năng phím đặc biệt: 

phần mềm Smart cho phép kiểm tra chức năng đã cài đặt cho các phím F1-F12 

của Bàn phím cổng USB là phần mềm chuyên dụng của hãng GENIUS, Màn 

hình 19.5” LED-công nghệ Less Blue Light là phần mềm đăng ký bản quyền của 

hãng MSI;  

- Các tính năng của máy tính xách tay: Công nghệ Comfyview  và bàn 

phím Finetip keyboard là công nghệ được phát triển riêng của hãng ACER;  

Các nội dung tố cáo này là đúng một phần. 

Thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng thiết bị, phần mềm trên hồ 

sơ mời thầu đã gián tiếp nêu các hãng sản xuất, nhãn hiệu cá biệt là chưa đúng 

so với điều 12 (lập hồ sơ mời thầu), khoản 7 Nghị định 63/2014 ngày 26/6/2014 

của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa 

chọn  nhà thầu và Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính 

Phủ. 

Tuy vậy, trong hồ sơ mời thầu tại mục 14.4  Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu 

của Hồ sơ mời thầu gói thầu TB 16.2019 và TB 17.2019, quy định: “ Tiêu chuẩn 

về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến 

nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu quy định tại Chương V chỉ 

nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có 

thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là 

nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo 

đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu kỹ thuật quy định tại 

Chương V”.  

Trong thực tế đấu thầu tại gói thầu 16.2019 hồ sơ dự thầu của Công ty 

TNHH Công nghệ Nguyên Lộc bỏ thầu máy chiếu của hãng BenQ có tất cả các 

tính năng tương đương theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu vẫn được đưa vào xem 

xét, đánh giá. 

Như vậy, không thể kết luận các nội dung trên của hồ sơ mời thầu làm 

hạn chế các nhà thầu tham dự. 

2. Tố cáo thông thầu thông qua chấm thầu: Thể hiện sự thông thầu (sử 

dụng tiêu chí đánh giá kỹ thuật đạt và không đạt): 

Tại mục 3 tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III Mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, quy định: “Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp 

chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về 

kỹ thuật, trong đó ưu tiên áp dụng tiêu chí đạt, không đạt…”.  Vì vậy Trung tâm 

Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh sử dụng tiêu chí đạt và không đạt 

trong chấm thầu là phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan trong đấu 

thầu nên nội dung tố cáo này không đúng. 
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3. Kết luận nội dung tố cáo: 

Theo các quy định pháp luật về mời thầu, chấm thầu. Trên cơ sở các dữ 

liệu, bằng chứng hai bên cung cấp, giải trình của sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Tĩnh (đơn vị có đăng ký nhu cầu lớn nhất), sở Tài chính trả lời nội dung tố cáo 

này như sau: 

- Việc sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn máy chiếu hãng NEC, máy tính 

xách tay hãng ACER là do trên thị trường giá cả hợp lý, dễ sử dụng, có nhiều 

tính năng phục vụ cho giảng dạy và giáo viên đã sử dụng quen, đơn vị cũng 

không liên quan đến công tác đấu thầu. 

- Việc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh sử dụng 

nguyên dữ liệu của các đơn vị đề xuất (sở Giáo dục) đưa vào hồ sơ mời thầu 

nhưng không lược bỏ và mô tả lại những yếu tố có tính đăng ký độc quyền, phần 

mềm, chức năng chuyên dụng của một số hãng riêng biệt dẫn đến tồn tại nêu 

trên là do trình độ chuyên môn, năng lực còn hạn chế của cán bộ Trung tâm 

trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu. 

- Trong quá trình xác minh, Tổ xác minh thấy không có chứng cứ thông 

thầu, người tố cáo không cung cấp được các chứng cứ liên quan đến nội dung tố 

cáo. 

Vì vậy, nội dung tố cáo thông thầu, lợi ích nhóm là không đúng. 

III. Nội dung tố cáo: Việc thông thầu đã gây thất thoát ngân sách.  

Qua xác minh không chứng minh được thông thầu; Tổ xác minh rà soát 

kết quả chấm thầu của Tổ đánh giá hồ sơ dự thầu đúng các quy định pháp luật.  

Quá trình làm việc với người tố cáo không có tài liệu, chứng cứ chứng 

minh cho các nội dung tố cáo. 

Tổ xác minh kết luận: Không có cơ sở kết luận gây thất thoát ngân sách 

Nhà nước. 

Theo quy định của đấu thầu mua sắm tập trung. Khâu đấu thầu là một 

khâu quan trọng, sau đó đơn vị trúng thầu còn phải thương thảo ký hợp đồng cụ 

thể với đơn vị đăng ký nhu cầu. Quá trình này đơn vị đăng ký nhu cầu có quyền 

thương thảo giảm giá các thiết bị cần mua sắm, hoặc có quyền từ chối hợp đồng 

nếu thấy bất hợp lý về giá hoặc chất lượng hàng hóa. 

Vì vậy, nội dung tố cáo thứ hai này không đúng. 

IV. Kiểm tra rà soát quá trình chấm thầu: 

1. Gói thầu 16TB.2019 có 4 nhà thầu tham gia,  

1.1. Hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ 

An Đạt: 

Chỉ có đề xuất đơn dự thầu với giá dự thầu 8.162.400.000 đồng, bảng giá 

dự thầu hàng hóa và đơn kiến nghị, ngoài ra không có bất cứ tài liệu nào khác 

theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu như:  

- Không có Bảo lãnh dự thầu;  

- Không kê khai Hợp đồng tương tự; 
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- Không có cam kết tín dụng; 

- Không kê khai tình hình tài chính, nguồn lực tài chính; 

- Không kê khai nhân sự chủ chốt;  

- Không đề xuất dự thầu kỹ thuật. 

 Vì vậy, Tổ chấm thầu đánh giá Nhà thầu “không đạt” yêu cầu về tính 

hợp lệ của Hồ sơ dự thầu và không tiếp tục đánh giá năng lực kinh nghiệm, yêu 

cầu kỹ thuật của Nhà thầu. 

Theo quy định tại Phần I (Thủ tục đấu thầu), Chương 1 (Chỉ dẫn nhà 

thầu), điểm 7 (sửa đổi, làm rõ E-HSMT)  có nêu: Trường hợp cần làm rõ HSMT, 

nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua hệ thống tối thiểu 03 

ngày làm việc trước ngày đóng thầu để xem xét xử lý. Vì vậy đơn kiến nghị 

đóng trong hồ sơ dự thầu không được xem xét trong quá trình chấm thầu. 

Qua xem xét Tổ xác minh thấy Tổ chấm thầu loại hồ sơ dự thầu của 

công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ An Đạt ra khỏi kết quả trúng 

thầu là hoàn toàn đúng pháp luật. 

1.2 Đối với hồ sơ dự thầu Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc. Giá 

dự  thầu 7.793.590.550 đồng. 

Trong quá trình đánh giá, về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu Tổ 

chấm thầu nhận thấy: 

- Hợp đồng tương tự, nhà thầu kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia là “Hợp đồng xây lắp”;  

- Về yêu cầu kỹ thuật: Nhà thầu chưa đóng dấu xác nhận của nhà thầu 

trên tài liệu tham dự thầu, thiếu tài liệu chứng minh vật tư treo máy chiếu, màn 

chiếu;  

- Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp bằng tiếng Anh chưa có bản dịch 

kèm theo. 

Theo đó, ngày 16/12/2019, Trung tâm ban hành Văn bản số 

309/TrTTCC-MSTT về việc làm rõ, bổ sung E-HSDT gói thầu TB 16.2019, gửi 

cho nhà thầu trên Hệ thống  mạng đấu thầu quốc gia. Thời hạn gửi trả lời làm rõ, 

bổ sung trước 15 giờ, ngày 17/12/2019 trên trang 

http://muasamcong.mpi.gov.vn. Tuy nhiên, Nhà thầu không có Văn bản trả lời, 

làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Trung tâm (Bên mời thầu). 

Vì, Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc không có văn bản trả lời, 

làm rõ và các tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm thực hiện hợp đồng 

tương tự...Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của Nhà thầu ”không đạt” về năng 

lực kinh nghiệm và không tiếp tục đánh giá về kỹ thuật. 

Sau khi xem xét hồ sơ dự thầu, công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu 

của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh và không có văn bản 

bổ sung của Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc nên Tổ xác minh thấy việc 

loại hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc ra khỏi kết quả 

trúng thầu là hoàn toàn đúng pháp luật. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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1.3. Hồ sơ dự thầu của Liên danh Công ty Cổ phần Vạn Xuân, Công ty 

Cổ Phần đầu tư P&T. Giá dự thầu 8.174.430.000 đồng. 

Sau khi mở Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu. Tổ chấm thầu đánh giá HSDT 

của nhà thầu đáp ứng yêu cầu tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, yêu cầu về 

kỹ thuật. Theo đó, đề nghị Nhà thầu đến thương thảo ký kết thỏa thuận khung 

mua sắm tập trung theo quy định.  

Kết quả rà soát lại, tổ xác minh thấy quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu 

của Liên danh Công ty Cổ phần Vạn Xuân, Công ty Cổ Phần đầu tư P&T trúng 

thầu của tổ chấm thầu là đúng pháp luật. 

1.4. Vì, đã xác định Liên danh Công ty Cổ phần Vạn Xuân, Công ty Cổ 

Phần đầu tư P&T trúng thầu nên tổ chấm thầu không xem xét hồ sơ của Công ty 

TNHH Tin học Bàn phím vàng. Tuy vậy Tổ xác minh xem xét hồ sơ dự thầu của 

công ty này như sau: 

- Giá dự thầu : 8.208.190.000 đồng.  

- Hồ sơ dự thầu không có hợp đồng tương tự; 

- Không có cam kết tín dụng; 

- Không có hồ sơ phần kỹ thuật.  

Tổ xác minh thấy hồ sơ dự thầu trên không đáp ứng đủ các  yêu cầu của 

hồ sơ mời thầu nên việc Tổ chấm thầu loại hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH 

Tin học Bàn phím vàng ra khỏi kết quả trúng thầu là hoàn toàn đúng pháp luật. 

2. Gói thầu TB 17.2019 

2.1 Đối với hồ sơ dự thầu Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc. Giá 

dự  thầu 8.489.725.984 đồng. 

Trong quá trình đánh giá, Tổ chấm thầu xét thấy E-HSDT của Nhà thầu 

đáp ứng tính hợp lệ của E-HSMT. Tuy nhiên, về năng lực kinh nghiệm của nhà 

thầu Tổ chấm thầu nhận thấy: 

- Hợp đồng tương tự, nhà thầu kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia “Hợp đồng xây lắp”;  

- Về yêu cầu kỹ thuật: Nhà thầu chưa đóng dấu xác nhận của nhà thầu 

trên tài liệu tham dự thầu và thiếu tài liệu chứng minh các hàng hóa có mã ký 

hiệu NL01, NL02, …, NL26; 

- Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp bằng tiếng Anh chưa có bản dịch 

kèm theo và một số hàng hóa dự thầu chưa có Catalog, tài liệu chứng minh kèm 

theo. 

Theo đó, ngày 16/12/2019, Trung tâm ban hành Văn bản số 

308/TrTTCC-MSTT về việc làm rõ, bổ sung E-HSDT gói thầu TB 17.2019, gửi 

cho nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời hạn trả lời làm rõ, bổ 

sung trước 15 giờ, ngày 17/12/2019 trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

Tuy nhiên, nhà thầu không có Văn bản trả lời, làm rõ các nội dung theo yêu cầu 

của Trung tâm (Bên mời thầu). 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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Vì, Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc không có văn bản trả lời, 

làm rõ và các tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm thực hiện hợp đồng 

tương tự...Tổ chấm thầu đánh giá E-HSDT của Nhà thầu  ”không đạt” về năng 

lực kinh nghiệm và không tiếp tục đánh giá về kỹ thuật. 

Sau khi xem xét hồ sơ dự thầu, công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu 

của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh và không có văn bản 

bổ sung của Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc nên tổ xác minh thấy việc 

Tổ chấm thầu loại hồ sơ  dự thầu Công ty TNHH Công nghệ Nguyên Lộc ra 

khỏi kết quả trúng thầu là hoàn toàn đúng pháp luật. 

2.2. Hồ sơ dự thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Vạn Xuân - Công ty 

TNHH chế biến gỗ và thương mại Hào Quang: Giá dự thầu 8.600.450.000 đồng 

Sau khi mở Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu. Tổ chấm thầu nhận thấy nhà 

thầu đã kê khai nguồn lực tài chính cho gói thầu, có hợp đồng tín dụng với ngân 

hàng. Tuy nhiên, chưa có tài liệu chứng minh.  

Ngày 18/12/2019, Trung tâm ban hành Văn bản số 318/TrTTCC-MSTT 

về việc làm rõ, bổ sung E-HSDT gói thầu TB 17.2019, gửi cho nhà thầu trên Hệ 

thống đấu mạng thầu quốc gia. Thời hạn gửi trả lời làm rõ, bổ sung trước 11 giờ, 

ngày 18/12/2019 trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn. Nhà thầu có Văn 

bản số 12/CV-VX về việc làm rõ nguồn lực tài chính cho gói thầu, theo như 

trình bày của nhà thầu, trong quá trình đăng tải hồ sơ dự thầu lên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia còn thiếu sót cam kết tín dụng của ngân hàng. Bằng Văn bản 

này nhà thầu bổ sung cam kết tín dụng đáp ứng nguồn lực tài chính gói thầu (tài 

liệu kèm theo có xác nhận nguồn lực tài chính của Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam -  Chi nhánh Hà Tĩnh, với số tiền 1,8 tỷ đồng). 

 Theo đó, Tổ chấm thầu đánh giá E-HSDT của Nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, yêu cầu của kỹ thuật và đề nghị nhà thầu 

đến thương thảo ký thỏa thuận khung.  

Kết quả rà soát lại, Tổ xác minh thấy quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu 

của Liên danh Công ty Cổ phần Vạn Xuân, Công ty TNHH chế biến gỗ và 

thương mại Hào Quang trúng thầu của Tổ chấm thầu là đúng pháp luật. 

2.3 Hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ An 

Đạt tham gia dự thầu gói thầu TB17.2019 xếp hạng (thứ 3) về giá nên Tổ chấm 

thầu không tiến hành đánh giá.  

Tuy nhiên, Tổ xác minh tiến hành xem xét hồ sơ dự thầu như sau: 

Chỉ có đề xuất đơn dự thầu 8.621.000.000 đồng, bảng giá dự thầu tài 

chính và kiến nghị của nhà thầu ngoài ra không có gì khác theo yêu cầu của hồ 

sơ mời thầu như:  

- Không có Bảo lãnh dự thầu; 

- Không kê khai Hợp đồng tương tự; 

- Không có cam kết tín dụng;  

- Không kê khai tình hình tài chính;  

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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- Không kê khai nguồn lực tài chính;  

- Không kê khai nhân sự chủ chốt;  

- Không đề xuất dự thầu kỹ thuật.  

Tổ xác minh thấy Tổ chấm thầu loại hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH 

đầu tư thương mại và dịch vụ An Đạt ra khỏi kết quả trúng thầu là hoàn toàn 

đúng pháp luật. 

2..4. Hồ sơ dự thầu của công ty TNHH tin học Bàn phím vàng có giá dự 

thầu 8.623.750.000 đồng (xếp thứ 4 về giá) nên không được tổ chấm thầu đánh 

giá.  

Tổ xác minh xem xét hồ sơ dự thầu của công ty này như sau:  

- Hồ sơ dự thầu không có hợp đồng tương tự; 

- Không có cam kết tín dụng; 

- Không có hồ sơ kỹ thuật.  

Tổ xác minh thấy tổ chấm thầu loại hồ sơ trên ra khỏi kết quả trúng thầu 

là hoàn toàn đúng pháp luật. 

Như vậy, qua xem xét quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chấm thầu, 

rà soát lại của Tổ xác minh, sở Tài chính thấy việc chấm thầu là hoàn toàn khách 

quan, phù hợp với các văn bản pháp luật trong đấu thầu và không phát hiện có 

hiện tượng thông thầu. Mặc dù hồ sơ mời thầu có những thiếu sót trên, nhưng 

không làm sai lệch kết quả đấu thầu. Nhà thầu trúng thầu là đơn vị đáp ứng đầy 

đủ nhất theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.  

V. Một số nội dung khác  

Qua rà  soát Tổ xác minh chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót: 

- Ngôn ngữ đấu thầu trong nước là ngôn ngữ Tiếng Việt. Hồ sơ mời thầu 

phần kỹ thuật vẫn sử dụng một số ngôn ngữ bằng Tiếng Anh có thể dịch hoặc 

mô tả lại bằng tiếng Việt (như đã nêu ở trên) là chưa phù hợp được quy định tại 

điều 9 Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13. 

VI. Các biện pháp xử lý 

Yêu cầu Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh, các cá 

nhân liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu có những tồn 

tại, những hạn chế nêu trên kiểm điểm một cách nghiêm túc và tiếp thu một cách 

cầu thị các nội dung tố cáo đúng của người tố cáo, các hạn chế trong công tác 

đấu thầu mà Tổ xác minh chỉ ra nhằm ngày càng hoàn thiện công tác đấu thầu 

đảm bảo tính công bằng trong công tác đấu thầu và báo cáo bằng văn  bản cho 

Giám đốc sở Tài chính. 

 Yêu cầu Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh khi xây 

dựng hồ sơ mời thầu các thiết bị có yêu cầu kỹ thuật cao, các chức năng đặc thù 

cần phải tham vấn ý kiến các chuyên gia, Sở chuyên ngành để xác định rõ sự cần 

thiết về các tiêu chí kỹ thuật và chức năng đó; Phải cân nhắc kỹ khi việc đưa ra 

các tiêu chí nhằm tăng tính cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế; đồng thời hạn 

chế tình trạng khiếu nại, ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư, tiến độ mua sắm. 
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Trên đây là Kết luận kết quả xác minh các nội dung đơn tố cáo Trung tâm 

Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh ./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Người tố cáo; 

- Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ  

  Tài chính công Hà Tĩnh; 

- Lưu VT, TT. 
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