BAO CA0 DÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THÀU MUA SÄMM

HANG HÓA
(phuong thée mÙt giai do¡n hai túi hô so)
(Ban hành kèm theo Thông tu sô: 05/2018/TT-BKHÐT ngày 10 tháng 12 nm
BÙ Kê ho¡ch và âu tu)

2018 cua

TU NGj VIÉT TÁT
Luât dâu thàu
Nghi dinh 63/CP

KHLCNT
E-HSMT
E-HSDT

E-HSÐXKT
E-HSDXTC
Chu dâu tu
Du án

Lu-t âu thâu sô 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
NghË dËnh sô 63/2014/NÐ-CP ngày 26/6/2014 cça Chính phù quy
dËnh chi tiêt thi hành mÙt sô diêu cça Luât dâu thâu vê lra chÍn nhà
thâu
Ke hoach lra chÍn nhà thâu qua m¡ng
Hô so moi thâu qua mang
Ho so du thâu qua mang
Hô so e xuât vê ký thu-t qua m¡ng
Hô so de xuât vê tài chính qua m¡ng
Chù dâu tr ôi vói gói thâu thuÙc då án âu tu
phát triên, bên mÝi
thâu ôi vÛi gói thâu thuÙc då toán mua sm
thuòng xuyên
Du án âu tu phát triên ho·c du toán mua säm thuong xuyên

PHAN I:

BÁO CÁO ÁNH GIÁ E-HSÐXKT
Gói thâu: Mua quyén truy c-p co so dit liÇu Science Direct và Scopus
NhiÇm vy: Mua quyên truy câp co sß dt liÇu Science Direct và Scopus

cua nhà xuât bàn Elsevier

Bên moi thâu: Cuc Thông tin khoa hÍc và công nghÇ quoc gia

cyC THÔÔNG TIN KHOA HOCc
VA CÔNG NGH

cONG HOA X HOI CHn NGH*A VIT

QUOC GIA

NAM

DÙc lp-Ty do - Hanh phúc

TO CHUYÊN GIA ÐÁNH GIÁ
E-HSDT

Hà Noi, ngày dl. tháng Af. nm

2021

BÁO CÁO ÁNH GIÁ E-HSÐXKT
Gói thâu "Mua quyên truy c-p co'so dïliÇu Science Direct và Scopus" nm

2021-

2022 thuÙc nhiÇm vs "Mua quyÁn truy c-p co sö dï liÇu Science Direct và Scopus
cüa nhà xuât bån Elsevier"

Kinh giri: Cuc trwong Cuc Thông tin khoa hpc và cong nghÇ quoe gia

I. THÔNG TIN CO BÄN
1. Giói thiÇu chung vê dy án, gói thàu
-

Bên moi thâu: Cye
tin khoa hÍe và công nghÇ quöc gia
- Tên nhiÇm vu: Mua quyèn truy câp co só dit liÇu Science Direct và Scopus cça nhà xuât

Thông

bàn Elsevier;
- Tên gói thâu: Mua quyên truy câp co so dït liÇu Science Direct và Scopus;

SÑ KHLCNT: 20211021255 -00 thoi ièm ng

tài 08/10/2021

- S6 E-TBMT: 20211048600 - 00 thÝi iÃm däng tài 18/10/2021 10:38
bån
lý liên quan:
vn
pháp
+Quyét dËnh sÑ 1158/QÐ-BKHCN ngày 10/5/2021 cça BÙ truong BÙ Khoa hÍc và Công
-

Các

nghÇ vè viÇe phê duyÇt nhiÇm vp nm

2021-2022 cua Cue Thong tin khoa hÍc và công

nghê quôc gia
+Quyét dinh sÑ 1406/QEÐ-BKHCN ngày 31/5/2021 cça BÙ truóng BÙ Khoa hoe và Công
nghÇ ve viÇc giao dy toán thu, chi ngân sách nhà nróc nm

2021 cho các om

vË trrc

thuÙc BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ (dot 3);
+Quyét dinh só 2500/QÐ-BKHCN ngày 07/10/2021 cùa BÙ truong BÙ Khoa hÍe và

Cong nghê vè viÇc phê duyet ké ho¡ch lua chon nhà thàu thuc hiÇn gói thàu "Mua quyn
truy c-p co só dt liÇu ScienceDirect và Scopus" nm 2021-2022 cça Cue Thông tin khoa
hoe và công nghÇ quôc gia,
+Quyêt Ënh sô 244/QÐ-TTKHCN ngàay 02 tháng 11 nm

2020 cça Cuc truong Cuc

Thông tin khoa hÍc và công nghÇ quôc gia vê viÇe thành l-p Tô thâm Ënh

HSMT gói

thâu "Mua quyên truy câp co so dï liçu Science Direct và ScopusS"

+Quyêt dinh sô 184/QÐ-TTKHCN ngày 14/10/2021 cça Cuc truong Cuc Thôngtin
co
hoc và công nghê quÑc gia vè viÇc phê duyêt E-HSMT gói thdu "Mua quyên truy cáp
khoa

so dït lieu Science Direct và Scopus"

+Quyêt djnh sô 182/QÐ-TTKHCN ngày 13/10/2021 cça Cuc truong Cuc Thông tin khoa
hoc và công nghê quôc gia vè viÇc thành l-p Tó chuyên gia ánh
"Mua quyên truy câp co so dï liÇu Science Direct và

giá HSDT gói thâu

Scopus"

+Quyêt dinh sô 183/QÐ-TTKHCN ngày 13/10/2021 cça Cuc trurong Cuc Thông tin khoa
hoc và công nghÇ quôc gia vê viÇc thành lâp Tó thâm dËnh k¿t quå ánh

giá HSDT gói

thâu "Mua

quyên truy c-p ca sß dï liÇu Science Direct và Scopus"
2. To chuyên gia
a) Co so pháp lý thành l-p tó chuyên gia:
Tö chuyên gia dugc Cuc
truong Cuc Thông tin khoa hÍc và công nghÇ quôc gia
thành l-p theo Quyêt dËnh só
182/QÐ-TTKHCN ngày 13/10/2021 dê thrc hiÇn dánh giá

E-HSDT

gói thâu

"Mua quyên truy c-p co so dï liÇu Science Direct và
Scopus" thuÙc
nhiem vy "Mua quyên truy c-p co sß dï liÇu Science Direct và Scopus cça nhà xuât bán

Elsevier" nm 2021-2022.
b) Thành phân tô chuyên gia:
Phân này mô tå sô luong, hÍ tên, chéc vu, vË trí và phân công công viÇe cs thê cça
các thành viên trong tô chuyên gia t¡i Bång sô 1.

Bang so 1
Stt

Chúe vy,

v/ trí trong tôPhân công công viÇc
chuyên gia
cua cácthành viên

Ho và tên

1Dào Manh Thng
2
3

Tô truong

Tào Huong Lan
Phùng Công inh

Thành viên

Thành viên

4Trân ThË Hài Yên
5 Nguyên ThË Thu Thçy

Thành viên
Thành viên, Thur ký
c) Cách thúc làm viÇc cça tô chuyên gia:
Cách thúrc làm viÇc cça to chuyên gia, phân công công viÇc cça các thành viên

duge nêu chi tiêt, cu thÃ tai Quy chê làm viÇc cça to chuyên gia.

II. KÉT QUÄ ÁNH GIÁ E-HSÐXKT
1. Biên ban mß thàu
trích xuât biên b£n mo thâu të HÇ thông]
2. Dánh giá tinh høp lÇ cùa E-HSÐXKT

a) Kêt quå dánh giá vê tính hop lÇ E-HSÐXKT duoc tóng hãp theo Bàng só 2 duói dây:
(durgc trích xuât të Máu sô 1)

Bang so 2
Tên nhà thâu

Stt

1

Cong ty CP DËch vs thông tin và công nghÇ ITGROUP

Ket luan
(Dat, không ¡t)
Dat

Viet Nam
b) Thuyêt minh vê các truong hãp E- HSÐXKT không hop lÇ: Không có.
c) Các noi dung bô sung, làm rö E-HSÐXKT nhàm chéng minh tu cách hop lÇ cça nhà
thâu (nêu có): Không có.
3. Ket qua ánh giá vé näng lyc và kinh nghiem

a) Kêt quà ánh giá vÁ nng luc, kinh
droc
(duge trich xuât tië Mâu sô 2A và Mâu sônghiÇm
2B):

tông hop

theo Bang sô 3 duói dày:

Bang s6 3
Stt

Két lu-n
(Dat, không ¡t)
Dat

Tên nhà thâu

1

Công ty

CP

Dich

vå

thông

Viet Nam
b) Thuyêt minh các truong hop

tin và

nhà thâu
nghiÇm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nÙi dung làm rö

công nghÇ

ITGROUP|

không dáp úng yêu câu

vê

nng

luc

và kinh

E- HSÐXKT nhm

chérng minh nng lye và kinh nghiÇm cça nhà
thàu (néu có): Không có.
4. Kêt qua ánh giá vÁ
ký thu-t
a) Kêt quå ánh giá vê ky thu-t durgc tong
hop theo Bang sô 4 drói dây: (duge trich xuât
tië Mâu sô 3A hoc Mâu sô
3B):
Bang só 4

Stt

Tên nhà thâu

Công

ty CP

DËch vs thông tin
nghe ITGROUP ViÇt Nam

Ket qua dánh giá
và

công|

Ghi chú

Dat

b) Thuyêt minh các truòng hop nhà thâu không áp úng yêu câu vê ký thuât nêu trong EHSMT

(kê cå khi d làm rö E-HSÐXKT): Không có.
c) Các nÙi dung luu ý trong quá trinh ánh giá. Phân này

nêu rö các nÙi dung luu ý trong
quá trinh ánh giá, bao gôm cà truong hãp trong tô chuyên gia có mÙt ho·c mÙt sô thành
viên có ánh giá khác biÇt so vÛi da sô các thành viên còn lai và
biÇn pháp xë lý dôi vÛi
truong hop ó: Không có.
III.

KÊT LUAN VÅ KIÊN NGH.

Trên
1.

co

sß dánh

Công ty

giá E-HSÐXKT, tó chuyên gia két lu-n:
DËch vs thông tin và công nghÇ ITGROUP ViÇt

CP
ung yêu cáu vë ký thu-t;
2. Nhïng
cça HSMT hoàn toàn

nÙi dung

IV. Ý KIÉN BÅO LUU

phù hãp vÛi quy dËnh

cça

Nam là nhà

pháp lu-t

thâu dáp

vê dâu thâu.

Không có.
Báo cáo ánh

giá này duãc l-p bôi: Tô chuyên gia dánh giá E-HSDT gói thàu "Mua

quyên truy câp co sß dï liÇu Science Direct và Scopus" thuÙc nhiÇm vu "Mua quyèn truy
câp co sò dï liÇu Science Direct và Scopus cça nhà xuât bàn Elsevier"
Stt

1

gia
Ho và tên chuyên
Dào Manh Thng

Chúe vs_

To trrong

Chit ký

2

Phùng Công inh

Thành viên

3

Tào

Thành viên

Hrong Lan

4

Trân ThË Hài Yên

Thành viên

5

|Nguyên ThË Thu Thüy

Thành viên,
Thr ký

PHAN II:
BÁO CÁO ÁNH GIÁ E-HSÐXTC
Gói thau: Mua

quyen truy c-p co sö dt liÇu Science Direct và Scopus

Nhiem

quyen truy c-p co so dt liÇu Science Direct và Scopus

vu: Mua

cüa nhà xuat bän Elsevier
Bên moi thâu:

Cuc Thông tin khoa hoc và công nghÇ quôc gia

CUC THONG TIN KHOA HQc
VÀ CONG NGH QUÓC GIA
TÓ CHUYÊN GIA ÁNH GIÁÁ

CONG HÖA X HOI CHn NGH*A VIT NAM
DÙc l-p- Ty do Hanh phúc
-

E-HSDT
Hà NÙi, ngày dR.tháng ll nm

Gói thâu "Mua

2021

BÁO CÁ0 ÁNH GIÁ E-HSÐXTC
quyên truy c-p co so dï liÇu Science Direct và Scopus'" nm

2021-2022

thuÙe nhiÇm vs "Mua quyên truy c-p co so dï liÇu Science Direct và Scopus cua nhà
xuât ban Elsevier"
Kinh gii: Cuc truong Cyc Thông tin khoa hpe và cóông nghÇ quóe gia
I. DANH

SÁCH NHÀ THÀU DÁP ÚNG YÊU CÂU VÈ KÝ THU

Cän cir quyêt dinh sÑ
QD-TTKHCN ngày
tháng 11 nm 2021 vè viÇc phê
duyêt danh sách nhà thâu áp úng yêu c§u vÁ ký thuât cça gói thàu "Mua quyèn truy c-p co
so dï liÇu Science Direct và Scopus" nhu sau:

1. Công ty CP DËch vy thông tin và công nghÇ ITGROUP ViÇt Nam
Dja chi: sô 22, ngð 1, phô Trân Quôc Hoàn, P.Dich Vong H-u, Q.Câu Giây, Hà NÙi

II KÉT QUÅ DÁNH GIÁ E-HSÐXTC
1. Mo E-HSÐXTC

Trich xuât biên bàn mo E-HSÐXTC
2. Kêt quá dánh giá vê tài chinh
Trên co so ánh giá vê giá cça timg E-HSÐXTC (HÇ thông trích xu¥t theo M§u sÑ 5).
kêt quà dánh giá vê giá E-HSÐXTC dugc tông hgp theo Bäng sô 1 duói ây:
Báng sô 1

NÙi dung

Stt

Công ty CP Djeh vå thôngtin

và cong nghÇ ITGROUP Viet
Nam

Giá du thâu (giá ghi trong on

ri

då thâu không tính giáá

39.980.000.000

giam giá (nêu có))

2 Giá tri giäm giá (neu có)

5

3

Giá du thâu sau khi trù giá trË giám giá (nêu có)

39.980.000.000

4

Giá duthâu sau khi trië giátrË giam giá (nêu có), tính

39.980.000.000

ru dai(nêu có)
Xep h¡ng E-HSDT

1

KÉT LUAN VÀ KIÉN

L

Trên

co

sò ánh

NGHI

giá E-HSÐXTC, tô chuyên gia kêt
luan:
1. Công
ty CP Dich vu thông tin và
công nghÇ ITGROUP ViÇt Nam là nhà thau
duy nhât tham dåu vÛi giá då thâu
không vuot giá gói thâu dugc phê duyÇt.
2. Noi
dung cça E-HSMT, E-HSÐXTC phù
hop vÛi quy dËnh cça pháp lut ve dau
thâu.
To

chuyên gia kiên nghË mÝi nhà thàu Công ty CP DËch vu
thông tin và công nghÇ
ITGROUP ViÇt Nam vào thuong thào
hop ông.
IV.

Y KIÉN B¢O LUU

Khong có.
Báo cáo ánh

giá này duoc l-p

bÛi: Tó chuyên gia ánh giá hô sa då thâu gói thâu "Mua
quyen truy c-p co sß dë liÇu Science Direct và Scopus'" thuÙc nhiÇm vu "Mua quyên truy
cap co so dë liÇu Science Direct và Scopus cça nhà xuât bån Elsevier"
Stt

Ho và tên chuyên gia

Chúe vu

1

Dào Manh Thäng

To truong

2

Phùng Công inh

Thành viên

3

Tào

Hrong Lan

Thành viên

4

Trân ThË Hai Yên

5

Nguyen ThË Thu Thüy

Thành viên

Thành viên, Thu

Cht ký

Q

PHAN IIl:
DANH MrC TÀI LIÆU ÍNH KÈM
Stt

Tài liçu

I

Chuân bË lya chon nhà thâu

1.

Ke hoach lra chÍn nhà thâu

Só, ký hiÇu và ngày

tháng (nêu có)
Só 2500/QÐ-TTKHCN
ngày 07/10/2021

So 184/QÐ-TTKHCN
2.

Quyêt Ënh phê duyêt E-HSMT

ngày 14/10/2021

Só 182/QÐ-TTKHCN
3.

4.

Vn

bàn thành

l-p to chuyên gia
Quy chê làm viÇc cça to chuyên gia(nêu có)

5. Bån cam kêt cça tëng thành viên trong tô chuyên gia

Chung chi ào t¡o vÁ âu thàu ho·c chúmg chi hành nghê

ngày 13/10/2021
Ngày 14/10/2021
Ngày 14/10/2021

Có

6. hoat dÙng âu thâu cça các thành viên trong to chuyên gia

ban chyp)
II

Dánh giá E-HSÐXKT

7.

To trinh ê nghË phê duyÇt kêt quà ánh giá E-HSÐXKT

Vän bàn phê duyÇt danh sách nhà thâu dáp úng yêu câu vê
8. ky thuat
9. Van bán thông báo danhsách nhàthâu áp úng yêu câu vÁ

ky thuat
10. Bien b£n mß E-HSÐXTC

Ngày 11/11/2021

Sô
ngày

197/QD-TTKHCN
12/11/2021

Sô 658/TTKHCN ngày

12/11/2021
Ngày 12/11/2021

III Dánh giá E-HSÐXTC

11. Vän bán yêu câulàm ro E-HSMT, làm rö E-HSMT (nêu có) Khôngcó
|12. Vn bàn yêu câu làm ro E-HSDT, làm rð E-HSDT (nêu có) Không có
13. Các tài liÇu khác có liên quan

Không cóó

