NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN ĐẤU THẦU
(Đáp án đúng là đáp án được ghạch chân)

Câu 1. Giới hạn phần trăm giá trị công việc nhà thầu phụ được thực hiện trong gói thầu
a) Nhà thầu phụ không được thực hiện quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu
chính được Chủ đầu tư/Bên mời thầu quy định trong HSMT dành cho nhà thầu phụ.
b) Nhà thầu phụ không được thực hiện quá 10% trên giá gói thầu.
c) Nhà thầu phụ không được thực hiện quá 10% trên giá dự thầu của nhà thầu chính.
d) Nhà thầu phụ không được thực hiện quá 20% trên giá dự thầu của nhà thầu chính.
Câu 2. Trong quá trình tổ chức đấu thầu, Bên mời thầu thông báo thay đổi thời điểm đóng
thầu. Đối với các HSMT đã nộp, Bên mời thầu có cách xử lý:
a) Yêu cầu các nhà thầu đã nộp HSDT phải đến nhận lại HSDT đã nộp theo nguyên trạng.
b) Không cho phép nhà thầu nhận lại HSDT đã nộp. Đồng thời, bảo quản HSDT của các nhà
thầu đã nộp theo chế độ “Mật”.
c) Cho phép nhà thầu nhận lại HSDT và đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu,
bảo đảm dự thầu (nếu có). HSDT của các nhà thầu không nhận lại sẽ được bảo quản theo
chế độ quản lý hồ sơ “Mật”.
d) Cả 03 cách xử lý a, b, c đều đứng
Câu 3. Chứng thư số là gì ?
a)
b)
c)
d)

Chứng thư điện tử do chủ đầu tư tự tạo.
Chứng thư điện tử do Bộ chủ quản cấp.
Chứng thư điện tử do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp.
Chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp để thực hiện
đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Câu 4. Trong lễ mở thầu tiến hành sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu đề nghị bổ sung thư
giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp HSDT theo đường bưu điện:
a) Bên mời thầu chấp nhận do đây là lỗi vận chuyển theo đường bưu điện.
b) Bên mời thầu không chấp nhận vì thư giảm giá của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu
c) Bên mời thầu tạm thời ghi nhận nội dung trong thư giảm giá của nhà thầu và trình chủ đầu
tư quyết định.
d) Bên mời thầu xin ý kiến của chủ đầu tư để xem xét, quyết định.
Câu 5. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm
a) Tên gói thầu; giá gói thầu; Nguồn vốn; Hình thức lựa chọn nhà thầu; Hình thức hợp đồng.
b) Tên gói thầu; giá gói thầu; Nguồn vốn; Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu
thầu; Hình thức hợp đồng; Thời gian thực hiện.
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c) Tên gói thầu; giá gói thầu; Nguồn vốn; Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; Thời
gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; Loại hợp đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng.
d) Tên gói thầu; giá gói thầu; Nguồn vốn; Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu
thầu; Thời gian thực hiện hợp đồng.
Câu 6. Gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế: Trường hợp HSMT cần sửa đổi sau khi phát hành
thì phải thông báo đến các nhà thầu đã nhận HSMT (trừ gói thầu quy mô nhỏ).
a)
b)
c)
d)

Tối thiểu là 5 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Tối thiểu là 7 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu.

Câu 7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi phê duyệt dự
án
a) Do chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (trong
trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư) phê duyệt bằng văn bản.
b) Do người có thẩm quyền quyết định phê duyệt bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về quyết định của mình.
c) Phải được lập cho toàn bộ dự án, không được lập cho từng gói thầu riêng lẻ.
d) Từng gói thầu phải được lập kế hoạch đấu thầu riêng.

Câu 8. Lựa chọn phương pháp đánh giá HSDT cho gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có
quy mô nhỏ, đơn giản:
a) Sử dụng phương pháp giá thấp nhất.
b) Sử dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá nếu các chi phí của
gói thầu có thể quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính,
thương mại cho cả vòng đời sử dụng.
c) Sử dụng phương pháp giá cố định.
d) Sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá vì gói thầu chú trọng tới cả chất lượng
và chi phí.
Câu 9. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp nào sau đây ?
a) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4
Điều 17 của Luật đấu thầu .
b) Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 và
Điều 72 của Luật đấu thầu.
c) Nhà thầu tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được
thông báo trúng thầu của bên mời thầu.
d) Tất cả các đáp án a, b, c.
Câu 10. Đấu thầu 2 giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp nào?
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