ĐỀ SỐ 01 KỲ THI 17 HN
(Thứ tự có thể thay đổi)
Câu 1: Theo anh chị khi cá nhân tham gia lập HSMT thì cần có những tiêu chuẩn gì (Đáp án: Kết hợp câu
36,37,38)
Câu 2: Về tiêu cực trong đấu thầu, Chính phủ đã có những biện pháp gì để hạn chế tình trạng trên. Nêu ý kiến cá
nhân của anh/chị.(Đáp án: Bài 311: Trang 136)
Câu 3: Công ty A là doanh nghiệp nhà nước trong đó có lĩnh vực kinh doanh là mua, bán ô tô. Hỏi: Việc mua ô tô
để bán của công ty A có phải tuân thủ quy định của luật đấu thầu không (Đáp án: Bài 16 Câu 34 của cục QLĐT: Trang
7).
Câu 4: Khi xây dựng yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm cho HSMT gói thầu xây lắp X có thời gian thực
hiện hợp đồng trong KHLCNT là 24 tháng . Ban QL A sử dụng công thức sau. Yêu cầu về doanh thu bình quân hàng
năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm)xK, trong đó k =3,0? Anh chị bình luận về yêu cầu nêu trên
(Đáp án: Bài 65 câu 1 CucĐT Trang 28)
Câu 5: Trường hợp trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu phát hiện trong HSDT của nhà thần có thêm
một thư bảo lãnh dự thầu thứ 2, có nội dung khác với thư bào lãnh dự thầu đã được công khai tại lễ mở thầu thì thư bảo
lãnh dự thầu thứ 2 được đánh giá như thế nào? (Đáp án: Bài 112: trang 47)
Câu 6: Ban quản lý dự án thuộc Sở giao thông vận tải tỉnh A tổ chức ĐTRR trong nước cho gói thầu xây lắp X.
HSMT yêu cầu thời gian có hiệu lực cùa HSDT tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày
01/8/2017. Thư bảo lãnh nhà thầu ghi bên thụ hưởng là Sở Giao thông vận tải tỉnh A
Bảo lãnh dự thầu của nhà thầu ghi bảo lãnh dự thầu có hiệu lực kể từ 9h00’ ngày 01/8/2018 đến ngày 29/10/2018. Anh chị
hãy bình luận về trường hợp nêu trên (Đáp án: Có nhiều bài tương tự trong tài liệu).
Câu 7:
Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình X. Trong hồ sơ dự thầu của nhà
thầu A đề xuất huy động ông Nguyễn Văn B đảm nhận vị trí giám sát trưởng công trường. Tuy nhiên sau thời điểm đóng
thầu 5 ngày, nhà thầu có công văn xin rút ông Nguyễn Văn B khỏi danh sách nhân sự chủ chốt do ông Nguyễn Văn B hiện
không còn thuộc biên chế của nhà thầu và xin bổ sung nhân sự khác thay thế.
Hỏi: Trong trường hợp này, việc đánh giá về nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng công trường) của nhà thầu A được
thực hiện như thế nào? (Đáp án: giống Bài 206: Câu 19 (Cục QLĐT) trang 82 chỉ khác không phải chỉ huy trưởng mà là
giám sát trưởng)
Câu 8 : )
Gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành 3 phần với giá gói thầu được duyệt là 23,5 tỷ đồng (dự toán phần A: 9,8 tỷ
đồng, dự toán phần B: 6 tỷ đồng, dự toán phần C: 7,7 tỷ đồng). Phương pháp đánh giá là phương pháp giá thấp nhất; nhà thầu
được tham dự thầu một hoặc nhiều phần. Có ba nhà thầu X, Y, Z tham dự thầu với giá dự thầu theo từng phần như sau:
ST Tên nhà thầu Giá dự thầu Giá dự thầu phần B Giá dự thầu phần c
T
phần A
đồng VN
đồng VN
đồng VN
Tổng giá dự thầu của
3 phần A, B, c
1Nhà thầu X
10
6,5
6,9
23,4
2Nhà thầu Y
9,5
7
7
23,5
3Nhà thầu z
6,5
23,3
10
6,8
Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu nêu trên đều được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và hồ sơ dự thầu
không có sai lệch, lỗi số học. Các nhà thầu đều không có thư giảm giá thì nhà thầu nào được xếp hạng thứ nhất và được đề
nghị trúng thầu? Bớt 1 ý trong bài tập là chỉ có 1 trường hợp là tất cả nhà thầu không có thư giảm giá (Đáp án: giống Bài
240 trang 100)
Câu 9 :
Hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng
(gồm 50 bộ máy tính để bàn và 50 bộ bàn ghế làm việc) được người quyết định mua sắm duyệt là " mua sắm trực
tiếp"Chủ đầu tư dự kiến:
- Mời nhà thầu X vào thương thảo hợp đồng đối với phần cung cấp 50 bộ máy tính để bàn (do cách đây 6 tháng
nhà thầu X đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành hợp đồng gói thầu cung cấp 100 bộ máy tính để bàn cho chủ đầu tư
B đáp ứng tiến độ, chất lượng) .
- Mời nhà thầu y vào thương thảo hợp đồng đối với phần cung cấp 50 bộ bàn ghế (do cách đây 10 tháng nhà thầu
X đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành hợp đồng gói thầu cung cấp 80 bộ bàn ghế cho chủ đầu tư B đáp ứng tiến
độ, chất lượng) .
Hỏi anh chị bình luận cách làm của chủ đầu tư A trường hợp nêu trên? (Đáp án Giống bài Bài 24 câu 32 Cục
QLĐT(TRANG 11)
Còn 1 câu không nhớ rõ, nhưng có trong tài liệu: thứ tự câu hỏi có thể khác trong đề thi.

