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QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu
thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 429/NQ-HĐTV ngày 13/9/2021 của Hội đồng thành
viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hiệu chỉnh Quyết định số 202/QĐ-EVN
ngày 14/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc áp dụng kết quả đánh
giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc
gia Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, quy định cụ thể như sau:
1. Kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu hàng năm do Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) phê duyệt và được cập nhật trên phần mềm quản lý đầu tư xây
dựng của EVN là căn cứ để xác định các tiêu chí đánh giá uy tín nhà thầu trong
hồ sơ mời thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự
trước đó.
2. Tiêu chuẩn đánh giá trong Hồ sơ mời thầu các gói thầu phải bao gồm tiêu
chí đánh giá về uy tín nhà thầu thông qua kết quả đánh giá về tiến độ và chất
lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư
vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo quy định của Luật Đấu thầu).
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Phương pháp đánh giá uy tín nhà thầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều
này.
Đối với các nhà thầu chưa được đánh giá chất lượng thực hiện hợp đồng
theo quy định của EVN tính đến thời điểm đóng thầu thì không áp dụng các quy
định về đánh giá uy tín nhà thầu tại Quyết định này.
3. Phương pháp đánh giá uy tín nhà thầu:
a) Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sử dụng tiêu chí
đánh giá đạt, không đạt: Nhà thầu được đánh giá là đạt nếu theo kết quả đánh giá
chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt
gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà thầu (nhà thầu độc
lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng tương tự trước đó bị
đánh giá là “Không đạt” hoặc không có từ hai (02) hợp đồng tương tự trước đó
trở lên bị đánh giá là “Cảnh báo”.
b) Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sử dụng phương
pháp chấm điểm: Quy định bổ sung nội dung chấm điểm như sau:
Chấm điểm
Nội dung đánh giá

Uy tín nhà thầu
Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu
định kỳ/hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt
Nam phê duyệt gần nhất với thời điểm bắt
đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:
- Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên
liên danh nhà thầu) được chấm điểm tối đa
nếu không có hợp đồng tương tự nào trước đó
bị đánh giá là “Không đạt” hoặc “Cảnh
báo”.
- Trừ 1,5 điểm đối với mỗi hợp đồng tương
tự trước đó mà nhà thầu (nhà thầu độc lập
hoặc thành viên liên danh nhà thầu) bị đánh
giá là “Không đạt”.
- Trừ 0,75 điểm đối với mỗi hợp đồng tương
tự trước đó mà nhà thầu (nhà thầu độc lập
hoặc thành viên liên danh nhà thầu) bị đánh
giá là “Cảnh báo”.

(với thang điểm 100)
Điểm tối đa

Điểm tối thiểu

5

4
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c) Thời điểm áp dụng: Áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu được
phê duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Trường hợp thời điểm ban hành kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu sau
khi đã bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng trước thời điểm đóng thầu thì Bên
mời thầu tiến hành hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu đã phát hành theo các quy định hiện
hành để cập nhật quy định về kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu.
Trường hợp thời điểm ban hành kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu sau
thời điểm đóng thầu thì Bên mời thầu tiếp tục tiến hành công tác lựa chọn nhà
thầu trên cơ sở hồ sơ mời thầu đã phát hành.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 202/QĐ-EVN ngày
14/02/2019 và Quyết định số 1241/QĐ-EVN ngày 14/9/2021 của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác
đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và có hiệu lực sau 15 ngày
kể từ ngày ký ban hành. Đối với các hồ sơ mời thầu đã phát hành trước thời điểm
có hiệu lực của Quyết định này thì tiếp tục áp dụng các quy định tại Quyết định
số 202/QĐ-EVN ngày 14/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban
chức năng EVN, Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVN, Người đứng đầu
các công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II),
Người đứng đầu các công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100%
vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp của EVN, của Công ty TNHH MTV
cấp II tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (để b/c);
- Lưu: VT, QLĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Nhân

