CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
TỔ CHUYÊN GIA
ĐÁNH GIÁ E- HSDT
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Gói thầu: “Xây dựng phần mềm điều tra thống kê khoa học và công
nghệ trực tuyến” thuộc nhiệm vụ Thống kê Khoa học và Công nghệ
năm 2021.
Kính gửi: Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Chủ đầu tư: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
- Bên mời thầu: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
- Tên nhiệm vụ: Thống kê Khoa học và Công nghệ năm 2021
- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm điều tra thống kê khoa học và công nghệ
trực tuyến
- Số KHLCNT: 20210790463-00; thời điểm đăng tải 30/07/2021 17:23
- Số E-TBMT: 20210825165-00; thời điểm đăng tải 10/08/2021 17:56.
- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo
này.
TT

Tài liệu

Số, ký hiệu
và ngày tháng

1.

Quyết định số 3373/QĐ-BKHCN ngày Quyết định số 3373/QĐ30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và BKHCN ngày 30/11/2020
Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Thống
kê khoa học và công nghệ” năm 2021 của Cục
Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

2.

Quyết định số 3909/QĐ-BKHCN ngày Quyết định số 3909/QĐ31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và BKHCN ngày 31/12/2020
1

Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân
sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị thuộc
Bộ Khoa học và Công nghệ

3.

Quyết định số 21/QĐ-TTTKHCN ngày Quyết định số 21/QĐ14/1/2021 của Cục trưởng Cục Thông tin khoa TTKHCN ngày 14/1/2021
học và công nghệ quốc gia về giao nhiệm vụ
trong kế hoạch năm 2021

4.

Quyết định số 24/QĐ-TTKHCN ngày Quyết định số 24/QĐ14/01/2021 của Cục trưởng Cục Thông tin TTKHCN ngày 14/01/2021
khoa học và công nghệ quốc gia về việc phê
duyệt tiến độ kế hoạch và dự toán chi tiết kinh
phí thực hiện nhiệm vụ “Thống kê Khoa học
và Công nghệ” năm 2021.

5.

Quyết định số 2007/QĐ-BKHCN ngày Quyết định số 2007/QĐ29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và BKHCN ngày 29/7/2021
Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc nhiệm
vụ “Thống kê khoa học và công nghệ” năm
2021 của Cục Thông tin khoa học và công
nghệ quốc gia.

6.

Quyết định thành lập Tổ thẩm định E-HSMT

7.
8.
9.
10.

Quyết định Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Xây
dựng phần mềm điều tra thống kê khoa học và
công nghệ trực tuyến”.
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đánh giá EHSDT
Quyết định thành lập Tổ thẩm định kết quả đánh
giá E-HSDT

Quyết định số 151/QĐTTKHCN ngày 29/7/2021.
Quyết định số 162/QĐTTKHCN ngày 10/8/2021.
Quyết định số 150/QĐTTKHCN ngày 29/7/2021
Quyết định số 152/QĐTTKHCN ngày 29/7/2021.

Chứng chỉ về đấu thầu của các thành viên Bản sao chứng chỉ đấu thầu
trong các tổ chuyên gia
của các thành viên

11. Biên bản đóng/mở thầu

Biên bản mở thầu lúc 9:14
ngày 18 tháng 8 năm 2021.

2. Tổ chuyên gia
a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:
2

Tổ chuyên gia đánh giá E- HSDT được Cục Thông tin khoa học và công nghệ
quốc gia thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-TTKHCN ngày 29/7/2021 để thực
hiện đánh giá E- HSDT gói thầu “Xây dựng phần mềm điều tra thống kê khoa học
và công nghệ trực tuyến” thuộc nhiệm vụ Thống kê Khoa học và Công nghệ năm
2021.
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT và phân công công
việc của các thành viên, chứng chỉ hành nghề đấu thầu của các thành viên được đính
kèm theo Báo cáo này.
b) Thành phần tổ chuyên gia:
Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể
của các thành viên trong tổ chuyên gia tại Bảng số 1.
Bảng số 1
Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong Phân công công việc của
tổ chuyên gia
các thành viên

1

Ông Đào Mạnh Thắng Tổ trưởng

Chỉ đạo, điều hành, chấm
thầu

2

Bà Tào Hương Lan

Thành viên

Chấm thầu

3

Ông Phùng Công Định

Thành viên

Chấm thầu

4

Ông Đỗ Quang Khải

Thành viên

Chấm thầu

5

Ông Cao Đức Minh

Thành viên, Thư ký

Giúp Tổ trưởng điều hành
việc chấm thầu, và soạn
thảo báo cáo

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:
Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT đánh giá độc lập sau đó sẽ thảo luận chung
cả tổ thời gian làm việc trong 04 ngày. Nếu có một thành viên trong Tổ chuyên gia
đánh giá E-HSDT có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác Tổ trưởng sẽ
có văn bản báo cáo chủ đầu tư để chủ đầu tư quyết định hoặc có văn bản yêu cầu
nhà thầu làm rõ. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục
IV báo cáo này.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT
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1. Biên bản mở thầu
Số TBMT: 20210790463-00
Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm điều tra thống kê khoa học và công nghệ
trực tuyến
Chủ đầu tư: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia.
Địa chỉ: Số 24-26 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (084) 2439349119, (084) 2439349923 E-mail: vp@vista.gov.vn
Bên mời thầu: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
Giá gói thầu: 500.000.000 đồng
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Thời điểm hoàn thành: 18/8/2021; 9:14
Số lượng nhà thầu: 2
Số ĐKKD

Tên nhà

Giá dự thầu

Tỷ lệ

Giá dự thầu

Hiệu

Bảo đảm

Hiệu

Thời

thầu

(VND)

giảm

sau giảm

lực

dự thầu

lực

gian

giá

giá (VND)

HSDT

(VND)

BĐDT

thực

(ngày)

hiện

(%)

(ngày)

hợp
đồng

0102924120

0104276718

Công ty
TNHH Phát
triển kinh
doanh trực
tuyến HT
Ecom
Công ty Cổ
phần Giải
pháp và
Dịch vụ
ICTVINA

485.000.000

-

485.000.000

60

5.000.000

90

118
ngày

498.000.000

-

498.000.000

60

5.000.000

90

4
tháng

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 2
dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 1)
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Bảng số 2
Kết luận

Stt

Tên nhà thầu

1

Công ty TNHH Phát triển kinh doanh trực tuyến HT
Ecom

Đạt

2

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ ICTVINA

Đạt

(Đạt, không đạt)

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.
c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ
của nhà thầu (nếu có): Không có.
3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 3
dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 2A và Mẫu số 2B):
Bảng số 3
Kết luận

Stt

Tên nhà thầu

1

Công ty TNHH Phát triển kinh doanh trực tuyến HT
Ecom

Đạt

2

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ ICTVINA

Đạt

(Đạt, không đạt)

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực
và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có
c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm
của nhà thầu (nếu có): Không có.
4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật
a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (được
trích xuất từ Mẫu số 3A hoặc Mẫu số 3B):
Bảng số 4
Stt

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú
5

1

Công ty TNHH Phát triển kinh
doanh trực tuyến HT Ecom

2

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch
vụ ICTVINA

Không đạt
Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Công ty TNHH Phát triển kinh
doanh trực tuyến HT Ecom đánh giá về kỹ thuật là không đạt vì:
- Không trình bày được hiểu biết về mục đích, phạm vi và tiến độ cung cấp
của gói thầu;
- Không có báo cáo phân tích về hiện trạng hạ công các báo cáo thống kê và
điều tra tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; các hệ thống có liên quan
đến việc xây dựng phần mềm đưa ra các đánh giá về khả năng tin học hóa, kế thừa,
liên thông tích hợp;
- Không có nội dung trình bày kiến trúc của các thành phần hệ thống, phần
mô tả kiến trúc tổng thể sơ sài và không đúng với thực tế của Cục.
5. Kết quả đánh giá về tài chính
Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây: (được trích
xuất từ Mẫu số 7):
Bảng số 5
Stt

Nội dung

Công ty Cổ phần Giải
pháp và Dịch vụ
ICTVINA

1

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

2

Giá trị giảm giá (nếu có)

3

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)

498.000.000 VND

Giá trị trúng thầu

498.000.000 VND

498.000.000VND
0

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu
có).
6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT
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Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, kết quả
đánh giá E- HSDT được tổng hợp theo Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau:
Bảng số 6
Nhà thầu
Stt

Nội dung

Nhà thầu

Công ty TNHH Công ty Cổ phần
Phát triển kinh
Giải pháp và
doanh trực tuyến
Dịch vụ
HT Ecom
ICTVINA

1

Kết quả đánh giá tính hợp lệ của EHSDT

Đạt

Đạt

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh
nghiệm

Đạt

Đạt

3

Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Không đạt

Đạt

Phương pháp giá thấp nhất
4

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm
giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)

-

498.000.000
VNĐ

5

Xếp hạng các E-HSDT*

-

-

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT nêu rõ các nội
dung sau đây:
1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và mời thương thảo hợp đồng:
Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ ICTVINA
- Địa chỉ P.C22819, Tầng 28, tòa C2 D.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu
Giấy, Hà Nội
- Xếp hạng: Thứ nhất
- Giá đề nghị mời thương thảo hợp đồng: 498.000.000, VND (Bằng chữ:
Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).
(Giá trên đã bao gồm thuế và các loại chi phí khác.)
2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về
đấu thầu dân đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu
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không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm
sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; để xuất biện pháp xử lý: Không có
IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có
Báo cáo đánh giá này được lập bởi các thành viên của Tổ chuyên gia:
Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong
tổ chuyên gia

1

Ông Đào Mạnh Thắng

Tổ trưởng

2

Bà Tào Hương Lan

Thành viên

3

Ông Phùng Công Định

Thành viên

4

Ông Đỗ Quang Khải

Thành viên

5

Ông Cao Đức Minh

Thành viên, Thư ký

Chữ ký
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PHẦN II:
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
Stt

Tài liệu

Số, ký hiệu và ngày tháng
(nếu có)

I

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

1.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định số 2007/QĐBKHCN ngày 29/7/2021
của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc
phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu thực hiện gói
thầu thuộc nhiệm vụ
“Thống kê khoa học và
công nghệ” năm 2021 của
Cục Thông tin khoa học và
công nghệ quốc gia.

2.

Quyết định phê duyệt E-HSMT

Quyết định số 162/QĐ TTKHCN ngày 10/8/2021.

3.

Văn bản thành lập Tổ chuyên gia đánh giá EHSDT

Quyết định số 150/QĐ TTKHCN ngày 29/7/2021

4.

Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên
gia

5.

Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ
hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên
trong tổ chuyên gia (bản chụp)

II

Đánh giá E-HSDT

6.

Biên bản mở thầu

Ngày 18/8/2021 9:14

7.

Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, làm rõ EHSMT (nếu có)

Không có

8.

Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT Không có
(nếu có)

9.

Các tài liệu khác có liên quan

Không có
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