CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỂ CÁC CÁ NHÂN THAM KHẢO PHỤC VỤ
CÔNG TÁC VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
1. Một trong các căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu i v i việc mua sắm hàng năm các
thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm dùng nguồn vốn chi th ng u n là:
a) Quyết định phê duyệt dự án
b) Nguồn vốn cho dự án được duyệt
c) u ết địn mu s m được phê duyệt (điểm c khoản 2 điều 34 Luật)
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng
2. Tr ng hợp hủy thầu, hồ sơ li n quan
ban hành quyết ịnh hủy thầu?
a) 3 tháng
b) 6 tháng
c) 12 tháng (khoản 3 Đ10 NĐ)
d) 24 tháng

ợc l u giữ trong khoảng th i gian bao lâu, kể từ khi

3. Tr ng hợp nào sau â không có ủ t cách hợp lệ tham dự thầu?
a) Doanh nghiệp có đăng ký t àn lập, hoạt động do cơ qu n có thẩm quyền củ nước mà nhà thầu
đ ng oạt động cấp
b) Chi nhánh hạch toán ộc lập về nghiệp vụ tài chính kế toán và thuế
c) Hộ kinh doanh cá thể
d) Trường hợp (b) và (c)
4. Đ i v i nhà thầu là tổ chức, nội dung nào sau â không phải là ti u chí ánh giá về t cách
hợp lệ của nhà thầu?
a) Có tên trong danh sách mua hồ sơ m i thầu
b) Đã đăng ký trên ệ thống mạng đấu thầu quốc gia
c) Hạc toán tài c ín độc lập
d)
ng đ ng trong t ời gi n bị cấm t m dự t ầu
5. Việc ánh giá nhà thầu ang trong th i gian ị cấm tham dự thầu thuộc nội dung ánh giá
về:
a) Kỹ thuật
b) Tài chính
c) T cách hợp lệ
d) Năng lực, kinh nghiệm
6. Nhà thầu ã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án ầu t â dựng công
trình ợc phép tham dự thầu gói thầu:
a) Lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây l p, mua s m hàng hóa thuộc dự án
b) Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình của dự án
c) Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây l p, mua s m hàng hóa thuộc dự án
d) Tất cả các áp án tr n ều úng

7. Nhà thầu phải ộc lập v i nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng
hình thức lựa chọn nhà thầu nào?
) Đấu thầu rộng rãi
b) Đấu thầu hạn chế
c) Chỉ định thầu
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d) Đáp án và b đều đúng
8. Nhà thầu A và nhà thầu B (nhà thầu B nắm 35% cổ phần của nhà thầu A) có
tham dự thầu trong một gói thầu không?
a) Có
b) Không
c) C ư đủ t ng tin để xác địn (đối với đấu thầu rộng rãi thì vẫn được)

ợc cùng

9. Việc nhà thầu tham gia ấu thầu gói thầu t vấn giám sát cho công trình mà mình ã lập hồ
sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm qu ịnh về bảo ảm cạnh tranh trong ấu thầu hay
không?
a) Có
b) Không
c) Xin ý kiến người có thẩm quyền để xử lý tình huống trong đấu thầu
10. Hai nhà thầu A, B cùng có v n góp của Tổng công ty X trên 30% và cùng tham dự ấu thầu
rộng rãi gói thầu xây lắp có vi phạm quy ịnh về bảo ảm cạnh tranh hay không
a) Vi phạm vì nhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty X trên 30%.

b) Vi phạm vì nhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty X.
c) Không vi phạm.
11. Đ i v i gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ ồng và ủ iều kiện áp dụng hình
thức chỉ ịnh thầu, chủ ầu t có
ợc chỉ ịnh cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp vừa hay
không?
) Được phép với điều kiện doanh nghiệp cấp vừ đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ
thuật, chất lượng, giá thành
b)
ng được phép (Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)
c) Do chủ đầu tư qu ết định
12. Đ i v i dự án ầu t phát triển, tr ng hợp nào sau â
ợc áp dụng hình thức chỉ ịnh
thầu?
a) Gói thầu xây l p, mua s m hàng hóa có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi
tư vấn có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng
b) Gói thầu xây l p, mua s m hàng hóa, cung cấp dịch vụ p i tư vấn có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng
c) Gói thầu xây l p, mua s m hàng hóa có giá gói thầu không quá 1 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch
vụ p i tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng
d) Gói thầu xây l p có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ p i tư vấn, mua
s m hàng hóa có giá gói thầu không quá 3 tỷ đồng
13. Đ i v i gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ ồng, nhà thầu ợc ề nghị chỉ
ịnh thầu phải áp ứng iều kiện nào sau â :
a) Có tên trong danh sách ngắn
b) Bảo đảm cạn tr n trong đấu thầu
c) Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu
d) Trường ợp (b) và (c)
14. Ph ơng án nào sau â là úng?
a) Không b t buộc thẩm định kết quả chỉ định thầu rút gọn trước khi phê duyệt
b) Tất cả kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được thẩm địn trước khi phê duyệt
c) Không b t buộc thẩm định kết quả chỉ định thầu theo quy trình thông thường trước khi phê duyệt
15. Hãy chọn ph ơng án trả l i úng:
a) Không b t buộc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu
b) Chỉ b t buộc đăng tải kết quả chỉ định thầu khi chỉ định thầu theo quy trình thông thường
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c) B t buộc phải đăng tải thông tin về kết quả chỉ định thầu
16. Đ i v i gói thầu áp dụng quy trình chỉ ịnh thầu thông th ng thì phần ph ơng thức lựa
chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ợc ghi nh thế nào?
a) Bỏ trống
b) Một gi i đoạn một túi hồ sơ
c) Một gi i đoạn hai túi hồ sơ
d) Đáp án k ác
17. Đ i v i gói thầu áp dụng hình thức chỉ ịnh thầu thì có
hóa trong hồ sơ u cầu hay không?
a) Không
b) Được phép nêu
c) P ương án k ác

ợc nêu nhãn hiệu, xuất xứ hàng

18. Đ i v i gói thầu xây lắp tổ chức ấu thầu rộng rãi trong n c, nhà thầu A ợc coi là
t ợng u ãi khi áp ứng iều kiện nào d i ây?
a) Có số l o động nữ được ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng chiếm tỷ lệ 20%
b) Có số l o động là người khuyết tật được ký hợp đồng tối thiểu 6 tháng chiếm tỷ lệ 20%
c) Có số l o động là t ương bin được ký hợp đồng tối thiểu 1 tháng chiếm tỷ lệ 25%
d) Có s lao ộng nữ ợc ký hợp ồng t i thiểu 3 tháng chiếm tỷ lệ t i thiểu 25%

i

19. Nhà thầu A có 25% s lao ộng là nữ gi i, nhà thầu B có 30% s lao ộng là th ơng inh
cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi t vấn. Nhà thầu nào ợc h ởng u ãi?
a) Nhà thầu B được ưởng ưu đãi
b) Báo cáo chủ đầu tư xem xét, qu ết định
c) Cả hai nhà thầu cùng ợc h ởng u ãi (khoản 3 iều 14 Luật ấu thầu)
20. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn, tr ng hợp áp dụng ph ơng pháp giá thấp nhất,
nhà thầu không thuộc i t ợng ợc h ởng u ãi phải cộng thêm vào giá dự thầu sau sửa lỗi,
hiệu chỉnh sai lệch, trừ i giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu ó một khoản tiền bằng bao
nhiêu khi so sánh, xếp hạng?
a) 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó
b) 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó
c) 7,5% giá dự thầu của nhà thầu đó
21. Tr ng hợp do lỗi chuyển phát của
u iện, hồ sơ dự thầu
ợc gửi ến sau th i iểm
óng thầu thì xử lý nh thế nào?
a) Hồ sơ dự thầu không hợp lệ và bị loại, bên m i thầu gửi lại cho nhà thầu theo nguyên trạng
b) Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xử lý tình huống theo hướng chấp thuận hồ sơ dự thầu vì lỗi là
do bưu điện
c) Do lỗi là khách quan nên bên mời thầu chấp thuận hồ sơ dự thầu và không cần báo cáo chủ đầu tư
22. Tại lễ mở thầu, nhà thầu ề nghị bổ sung th giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp hồ
sơ dự thầu theo
ng u iện, bên m i thầu xử lý nh thế nào?
a) Bên mời thầu chấp nhận do đâ là lỗi vận chuyển củ bưu điện, không phải lỗi của nhà thầu, việc
giảm giá mang lại hiệu quả kinh tế cho gói thầu
b) Bên mời thầu không chấp nhận vì th giảm giá của nhà thầu nộp sau th i iểm óng thầu
c) Bên mời thầu chấp nhận do đâ là lỗi vận chuyển t eo đường bưu điện, không phải lỗi của nhà
thầu, việc giảm giá mang lại hiệu quả kinh tế cho gói thầu. Tu n iên, trong trường hợp này bên mời
thầu cần xin ý kiến của chủ đầu tư
23. Sau lễ mở thầu, nhà thầu

ợc phép làm gì trong các tr

ng hợp d

i â ?
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a) Nhà thầu được t
đổi hồ sơ dự thầu đã nộp bằng hồ sơ dự thầu khác nếu chủ đầu tư đồng ý
b) Nhà thầu có thể bổ sung bất kỳ tài liệu gì
c) Nhà thầu được bổ sung t ư giảm giá nếu bên mời thầu chấp thuận
d) Nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên m i thầu
24. Giá trị của bảo ảm dự thầu
thầu?
a) 1%-2%
b) 1%-3%
c) 1%-1,5%

i v i gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là bao nhiêu % giá gói

25. Bảo ảm dự thầu ợc coi là không hợp lệ khi thuộc tr ng hợp sau:
a) Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu dài ơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu
) Th ảo lãnh dự thầu không ghi tên của ơn vị thụ h ởng
c) T ư bảo lãnh dự thầu có chữ ký của cấp phó theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của
ngân hàng
26. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo ảm dự thầu riêng rẽ t ơng ứng v i tỷ lệ % kh i
l ợng công việc ảm nhận trong liên danh. Trong quá trình ánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên
liên danh B vi phạm qu ịnh của pháp luật về ấu thầu dẫn ến bị tịch thu bảo ảm dự thầu.
Hỏi trong tr ng hợp này bên m i thầu xử lý nh thế nào?
a) Chỉ tịch thu bảo đảm dự thầu của nhà thầu B
b) Tịch thu bảo ảm dự thầu của cả 2 thành viên
c) Báo cáo người có thẩm quyền xử lý
27. Không yêu cầu về biện pháp bảo ảm dự thầu i v i:
a) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường
b) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn
c) Chỉ định thầu trong trường hợp cần kh c phục ngay hậu quả gây ra do bất khả kháng
d) Ph ơng án và c
28. Bên mời thầu có văn ản ề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu nh ng nhà thầu
không ồng ý. Trong tr ng hợp này:
a) Bảo đảm dự thầu k ng được hoàn trả cho nhà thầu
b) Bảo ảm dự thầu ợc hoàn trả cho nhà thầu
c) Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét việc hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu
29. Bảo ảm dự thầu ợc thực hiện bằng các biện pháp:
) Đặt cọc
b) T ư bảo lãnh của ngân hàng
c) Ký quỹ
d) Cả 3 áp án tr n ều úng
30. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị ánh giá là không hợp lệ trong tr
a) Không có bản gốc đơn dự thầu
b) Giá dự thầu g i trong đơn dự thầu c o ơn dự toán gói thầu được duyệt
c) Thiếu toàn bộ các bản chụp hồ sơ dự thầu
d) Tất cả các đáp án trên

ng hợp nào sau â ?

31. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn, hồ sơ dự thầu của nhà thầu ợc ánh
giá là không hợp lệ trong tr ng hợp nào sau â ?
a) Trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật không có tài liệu chứng min năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
b) Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật k ng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng
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dấu
c) Nhà thầu đóng c ung p ần đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính trong 1 túi hồ sơ mà k
niêm phong riêng biệt t eo qu định trong hồ sơ mời thầu
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

ng

32. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn, hồ sơ ề xuất về kỹ thuật của nhà thầu
ợc ánh giá là không hợp lệ trong tr ng hợp nào sau â ?
a) Đơn dự thầu thuộc hồ sơ ề xuất kỹ thuật không ợc ại diện hợp pháp của nhà thầu ký
tên, óng dấu
b) Nhà thầu không nộp bảo đảm dự thầu
c) Cả 2 đáp án trên đều đúng
33. Khi ánh giá hồ sơ dự thầu, nếu nhà thầu ã có tên trên Hệ thống mạng ấu thầu qu c gia
nh ng nhà thầu nà ch a nộp phí duy trì hệ thống thì hồ sơ dự thầu ợc em ét nh thế nào?
) Được đán giá ợp lệ
b) Bị đán giá k ng ợp lệ
c) Xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở số lượng nhà thầu tham dự thầu
34. Trong quá trình ánh giá hồ sơ dự thầu, một thành vi n trong li n danh có ơn ề nghị rút
hồ sơ dự thầu gửi bên m i thầu. Bên m i thầu xử lý hồ sơ dự thầu nhà thầu li n danh nà nh
thế nào?
a) Bên m i thầu không tiếp tục em ét, ánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh này
b) Bên mời thầu căn cứ xem thành viên này có phải t àn viên đứng đầu liên danh
k ng để xem
xét
c) Cho phép các thành viên còn lại thay thế thành viên rút hồ sơ dự thầu
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng
35. Giá dự thầu n u trong ơn dự thầu của nhà thầu A là 1.800.000.000 ồng, nhà thầu A có th
giảm giá 10%. Tuy nhiên trong quá trình ánh giá về tài chính, giá trị sai lệch thiếu của hồ sơ
dự thầu là 100 triệu ồng. Trong tr ng hợp này, tỷ lệ phần trăm về sai lệch thiếu
ợc xác
ịnh trên mức giá nào?
a) 1.800.000.000 đồng
b) 1.700.000.000 đồng
c) 1.620.000.000 đồng
36. Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không ề cập ến
thuế, phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên m i thầu xử lý tr ng hợp nà nh thế
nào?
a) Tiến hành hiệu chỉn t eo qu định
b) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu
ợc tiếp tục em ét, ánh giá và giá dự thầu của nhà thầu
ợc hiểu là ã bao gồm ầ ủ thuế, phí, lệ phí
c) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu k ng được tiếp tục xem xét, đán giá
37. Chủ ầu t X tổ chức ấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn có giá gói thầu 700
triệu ồng theo ph ơng pháp giá c ịnh. Sau khi ánh giá, nhà thầu A có iểm kỹ thuật 80/100
iểm; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 650 triệu ồng. Nhà thầu B có iểm kỹ
thuật 85/100 iểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 700 triệu ồng. Nhà thầu C
có iểm kỹ thuật 95/100 iểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 720 triệu ồng
(các nhà thầu không có th giảm giá). Hỏi nhà thầu nào ợc xếp thứ nhất?
a) Nhà thầu C
b) Nhà thầu B
c) Nhà thầu A
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38. Gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức ấu thầu rộng rãi trong n c, khi ánh giá
về giá, tổ chuyên gia tách riêng phần chi phí về thuế, phí, lệ phí mà nhà thầu ã chào trong hồ
sơ dự thầu và không a phần chi phí nà vào ể so sánh xếp hạng nhà thầu. Việc tổ chuyên gia
ánh giá nh thế là …?
) Đúng
b) Sai
c) C ư đủ t ng tin để xem xét
39. Nhà thầu ề xuất nhân sự ang làm việc toàn th i gian tại một Viện Nghiên cứu và khi ánh
giá hồ sơ dự thầu, bên m i thầu nhận thấy các nhân sự này khó có thể ảm nhiệm công việc của
gói thầu theo th i gian qu ịnh của hồ sơ m i thầu. Khi ó:
a) Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu A làm rõ về khả năng hu ộng nhân sự
b) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu A bị loại
c) P ương án k ác
40. Đ i v i gói thầu xây lắp, nhà thầu sẽ bị loại trong tr ng hợp nào d
a) Có tổng lỗi số học vượt quá 10% giá dự thầu
b) Có tổng sai lệch thiếu và sai lệch thừ vượt quá 10% giá dự thầu
c) Có sai lệch thiếu v ợt quá 10% giá dự thầu
d) Có sai lệch thiếu vượt quá 10% giá gói thầu

i â ?

41. Trong hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có bắt buộc phải chào ơn giá các hạng mục
công việc không v ợt quá ịnh mức, ơn giá do Nhà n c qu ịnh hay không?
a) Có
b) Không
c) C ư đủ t ng tin để xác định
42. Luật ấu thầu (Điều 89 khoản 6 iểm e) qu ịnh một trong các hành vi bị cấm trong ấu
thầu là “ ứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ ầu t , n m i thầu là cơ quan,
tổ chức nơi mình ã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức
ó”. Khi ó, việc cán bộ của cơ quan X (vừa nghỉ h u ợc 01 tháng) tham dự thầu gói thầu do
cơ quan X là chủ ầu t có vi phạm qu ịnh nêu trên hay không?
a) Không vi phạm vì theo địn ng ĩ tại Luật Cán bộ, công chức thì thôi việc khác với nghỉ hưu
b) Vi phạm
c) Xin ý kiến chủ đầu tư để xử lý tình huống trong đấu thầu
43. Đ i v i gói thầu t vấn áp dụng ph ơng pháp giá thấp nhất, nhà thầu
trúng thầu khi nào?
a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ
b) Có điểm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu
c) Có giá dự thầu thấp nhất
d) Cả 3 áp án tr n ều sai

ợc em ét, ề nghị

44. Qu ịnh nào về giá dự thầu d i â là ầ ủ?
a) Bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết
b) Bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó có phí, lệ phí (nếu có)
c) Bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết ể thực hiện gói thầu, trong ó có thuế, phí, lệ phí (nếu
có) và chi phí dự phòng
45. Hồ sơ m i thầu yêu cầu th i gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 120 ngày kể từ ngày có
th i iểm óng thầu. Th i iểm óng thầu là 9h00 ngày 31/7/2016, th i iểm mở thầu là 9h30
ngà 31/7/2016. Tr ng hợp nào d i â áp ứng yêu cầu về th i gian có hiệu lực của hồ sơ
dự thầu?
a) Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ 9h15 ngày 31/7/2016
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b) Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong vòng 150 ngày kể từ 9h30 ngày 31/7/2016
c) Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ 9h00 ngày 31/7/2016
d) Đáp án và c
46. Nhà thầu A và nhà thầu B cùng tham dự ấu thầu rộng rãi. Ng i ại diện theo pháp luật
của nhà thầu A và ng i ại diện theo pháp luật của nhà thầu B là vợ chồng. Trong tr ng hợp
này, việc ánh giá hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu nêu trên thực hiện nh thế nào?
a) Hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu không vi phạm qu định về bảo đảm cạn tr n trong đấu thầu
b) Loại hồ sơ dự thầu của cả 2 nhà thầu vì vi phạm quy định về bảo đảm cạn tr n trong đấu thầu
c) Báo cáo chủ đầu tư để xem xét, xử lý tình huống trong đấu thầu
47. Khi ánh giá hồ sơ dự thầu, nếu ơn dự thầu của nhà thầu do Phó Giám c công ty ký
nh ng không ao gồm giấy ủy quyền theo qu ịnh của hồ sơ m i thầu thì xem xét, xử lý nh
thế nào:
a) Yêu cầu làm rõ về tư các ợp lệ củ người ký đơn dự thầu
b) Đán giá đơn dự thầu của nhà thầu là không hợp lệ và không xem xét tiếp hồ sơ dự thầu của nhà
thầu
c) Xem xét, xử lý tình huống trong đấu thầu linh hoạt trên cơ sở số lượng nhà thầu tham dự thầu
48. Hồ sơ m i thầu qu ịnh hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày có th i iểm
óng thầu. Việc nhà thầu chào hiệu lực hồ sơ dự thầu 182 ngày kể từ ngày có th i iểm óng
thầu ợc ánh giá nh thế nào?
a) Bị coi là không hợp lệ và bị loại
) Đáp ứng yêu cầu của hồ sơ m i thầu
c) Xử lý tình huống linh hoạt trên cơ sở số lượng nhà thầu tham dự thầu
49. Chủ ầu t ang tổ chức ấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn giám sát xây
dựng bệnh viện a khoa tỉnh X, hồ sơ m i thầu qu ịnh nhà thầu phải có kinh nghiệm thực
hiện t vấn giám sát thi công xây dựng công trình y tế trên ịa bàn tỉnh X. Hỏi quy ịnh nêu
trên có phù hợp không?
a) Không phù hợp vì làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu
b) Phù hợp vì chủ đầu tư được quyền quyết định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
c) Tùy thuộc vào tính chất của gói thầu
d) Tùy thuộc vào quy mô của gói thầu
50. Việc nêu xuất xứ của hàng hóa trong hồ sơ m i thầu là vi phạm hành vi bị cấm nào?
a) Thông thầu
b) Gian lận
c) Cản trở
d) Không bảo ảm công bằng, minh bạch
51. Đ i v i gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, có
hàng hóa trong hồ sơ u cầu hay không?
a) Không
b) Được phép nêu
c) C ư đủ t ng tin để xem xét

ợc nêu nhãn hiệu, xuất xứ

52. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn ấu thầu rộng rãi quốc tế, số l ợng ồng tiền t i a
ể nhà thầu chào thầu ợc qu ịnh trong hồ sơ m i thầu là bao nhiêu?
a) 3 loại
b) 4 loại
c) 2 loại
d) Không giới hạn
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53. Khi lập hồ sơ m i thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, không
â ?
) Đư r điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu
b) Nêu nhãn hiệu, xuất xứ của hàng hóa
c) Tạo sự cạnh tranh không bình đẳng cho các nhà thầu
d) Cả 3 áp án tr n

ợc vi phạm qu

ịnh nào d

54. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ phi t vấn, hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ
ph ơng pháp ánh giá hồ sơ dự thầu nào sau â :
a) Ph ơng pháp giá thấp nhất; ph ơng pháp giá ánh giá
b) P ương p áp giá đán giá; p ương p áp dựa trên kỹ thuật
c) P ương p áp dựa trên kỹ thuật; p ương p áp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
d) Các p ương án (b) và (c)

i

ợc áp dụng

55. Đ i t ợng nào sau â ắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt ộng ấu thầu khi tham
gia ánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp:
a) Thành viên củ đơn vị mua s m tập trung
b) Thành viên của ban quản lý dự án chuyên nghiệp
c) Thành viên củ c ng t tư vấn về đấu thầu
d) Tất cả các tr ng hợp n u tr n
56. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lập hồ sơ m i thầu là:
a) Tổ thẩm định
b) Tổ chuyên gia
c) Bên mời thầu
d) Người có thẩm quyền
57. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn, có phải nêu yêu cầu về bảo ảm thực hiện hợp
ồng hay không?
a) Có
b) Không
c) Vẫn phải yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn, trừ trường hợp nhà thầu
tư vấn được lựa chọn thông qua chỉ định thầu
58. Ph ơng pháp giá thấp nhất th ng ợc áp dụng trong tr ng hợp nào?
a) Gói thầu quy mô nhỏ trong ó các ề xuất về kỹ thuật, tài chính, th ơng mại
cùng một mặt bằng khi áp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ m i thầu
b) Gói thầu quy mô lớn
c) Gói thầu quy mô lớn, phức tạp
d) Tất cả các đáp án trên đều đúng

ợc coi là

59. Khi lập hồ sơ m i thầu, bên m i thầu có thể qu ịnh nội dung “tất cả nhân sự do nhà thầu
ề xuất phải làm việc cho nhà thầu từ 03 năm trở l n, óng ảo hiểm tại nhà thầu” ha không?
a) Có
b) Không
c) Có thể qu định n ưng p ải bảo đảm không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu
60. Tr ng hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất ợc m i vào mở hồ sơ ề xuất tài chính và áp
ứng yêu cầu. Chủ ầu t có phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?
a) Có
b) Không
c) Do chủ đầu tư qu ết định
61. Theo qu

ịnh của hồ sơ m i thầu, nhà thầu phải có một s hợp ồng t ơng tự ã hoàn
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thành hoặc hoàn thành phần lớn từ năm 2014 trở lại â , khi ó:
a) Hợp đồng tương tự ký kết năm 2012, oàn t àn t áng 2 năm 2014 sẽ k ng được xem xét
b) Chỉ xem xét các hợp đồng ký kết từ năm 2014 và c o đến thời điểm đóng t ầu đã hoàn thành
c) Tất cả các hợp đồng (không phân biệt thời gian ký kết) được hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn
từ năm 2014 đến trước thời điểm đóng t ầu đều được xem xét
62. Ngay sau th i iểm óng thầu, nhà thầu phát hiện trong hồ sơ dự thầu ã không kê khai và
không ính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp ồng t ơng tự của mình.
Trong tr ng hợp này:
a) Nhà thầu k ng được làm rõ đối với hợp đồng không kê khai trong hồ sơ dự thầu
b) Nhà thầu bị đán giá k ng đáp ứng về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự
c) Nhà thầu được phép gửi hồ sơ làm rõ về năng lực, kinh nghiệm đến bên mời thầu trong thời gian
qu định tại hồ sơ mời thầu
63. Gói thầu cung cấp dịch vụ phi t vấn quy mô nhỏ có phải áp dụng hợp ồng trọn gói hay
không?
a) Phải áp dụng hợp đồng trọn gói nếu gói thầu có tính chất đơn giản
b) Phải áp dụng hợp đồng trọn gói trong mọi trường hợp
c) Chỉ áp dụng khi chủ đầu tư t ấy cần thiết
64. Gói thầu t vấn giám sát thi công công trình
a) Hợp đồng trọn gói
b) Hợp đồng theo thời gian
c) Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
d) Đáp án và b đều đúng

ợc áp dụng loại hợp ồng nào sau â ?

65. Th ơng thảo hợp ồng tr c khi trình kết quả lựa chọn nhà thầu:
a) Chỉ được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
b) Chỉ được áp dụng đối với gói thầu hỗn hợp
c) Chỉ được áp dụng đối với gói thầu mua s m hàng hóa và xây l p
d) Đ ợc áp dụng
i v i tất cả các gói thầu
66. Bên m i thầu có thể phát hành hồ sơ m i thầu i v i gói thầu áp dụng ấu thầu qua mạng
trên Hệ th ng mạng ấu thầu qu c gia vào th i iểm nào?
a) Chỉ phát hành trong giờ hành chính
b) Phát hành vào bất kỳ thời điểm nào
c) Phát hành vào bất kỳ ngà nào trong năm, trừ các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết
d) Phát hành vào bất kỳ ngà nào trong năm trừ các ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết
67. Sau khi ã ăng ký tham gia Hệ th ng mạng ấu thầu qu c gia và ợc cấp chứng th s ,
Bên m i thầu/Nhà thầu có thể thực hiện gia hạn chứng th s vào th i gian nào?
a) Có thể gia hạn bất kỳ thời điểm nào
b) Trong vòng 15 ngày trước và sau thời điểm hết hạn của chứng t ư số
c) Trong vòng 30 ngày tr c th i iểm hết hạn của chứng th s
d) Trong vòng 60 ngày trước thời điểm hết hạn của chứng t ư số

68. Sau khi ăng tải thông báo m i thầu lên Hệ th ng mạng ấu thầu qu c gia, th i iểm phát
hành hồ sơ m i thầu của các gói thầu ấu thầu qua mạng là:
a) Sau 3 ngày làm việc kể từ ngà đăng tải thành công thông báo mời thầu, trên Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia
b) Ngay tại thời điểm đăng tải thành công thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
c) Sau 7 ngày làm việc kể từ ngà đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
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d) Ngay sau thời điểm nộp c i p í đăng tải t

ng tin c o Báo Đấu thầu

69. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu ợc phê duyệt, bên m i thầu phải ăng tải kế hoạch
lựa chọn nhà thầu lên Hệ th ng mạng ấu thầu qu c gia trong vòng:
a) Tối đ 05 ngà kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
b) Tối đ 05 ngà làm việc kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
c) Tối đ 07 ngà kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
d) T i a 07 ngà làm việc kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
70. Qu ịnh nhà thầu phải có tên trên Hệ th ng mạng ấu thầu qu c gia m i bảo ảm t cách
hợp lệ khi tham dự thầu có hiệu lực thi hành từ khi nào?
a) 01/01/2016
b) 01/7/2016
c) 01/10/2016
d) Không b t buộc phải đăng ký
71. Theo qu ịnh của Luật ấu thầu, thông báo m i thầu phải
tiện nào d i â ?
) Báo Đấu thầu
b) Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
c) Cả 2 p ương tiện trên

ợc ăng tải tr n các ph ơng

72. Khi ăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ th ng mạng
ấu thầu qu c gia, bên m i thầu phải ăng tải các thông tin gì?
a) Thông tin về gói thầu
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng
c) Thông tin về danh mục hàng hóa trúng thầu
d) Cả b đáp án trên

73. Khi nộp hồ sơ dự thầu i v i ấu thầu qua mạng, nhà thầu có cần phải ính kèm ản chụp
(scan) tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của mình hay không?
a) Có
b) Không
74. Biên bản mở thầu i v i ấu thầu qua mạng phải ợc công khai trên Hệ th ng mạng ấu
thầu qu c gia trong th i gian bao lâu kể từ th i iểm óng thầu?
a) Không quá 30 phút sau thời điểm đóng thầu
b) Không quá 01 giờ sau thời điểm đóng t ầu
c) Không quá 02 gi sau th i iểm óng thầu
d) Không quá 03 giờ sau thời điểm đóng t ầu
75. Khi tiến hành ánh giá hồ sơ dự thầu i v i ấu thầu qua mạng, tr ng hợp giá dự thầu
ính kèm ơn dự thầu (bản scan ơn dự thầu) khác so v i giá dự thầu ghi trong biên bản mở
thầu thì bên mời thầu sẽ xử lý nh thế nào?
) Đán giá ồ sơ dự thầu căn cứ vào giá ghi trong bản sc n đơn dự thầu đín kèm
b) Đán giá ồ sơ dự thầu căn cứ vào giá trong biên bản mở thầu
c) Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu để chuẩn xác lại giá dự thầu
76. Tr ng hợp sau khi lựa chọn danh sách ngắn, chỉ có 02 nhà thầu áp ứng yêu cầu thì xử lý
nh thế nào?
a) Tiến hành lựa chọn bổ sung nhà thầu vào danh sách ngắn
b) Cho phép phát hành ngay hồ sơ mời thầu cho nhà thầu trong danh sách ng n
c) Huỷ thầu
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d) Đáp án a hoặc

là úng

77. Đ i v i gói thầu mua sắm hàng hóa (hàng hóa
vụ liên quan là dịch vụ nào?
a) Vận chuyển
b) Đóng gói trước khi giao hàng
c) L p đặt
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

ợc yêu cầu giao tại chân công trình), dịch

78. Đ i v i gói thầu mua sắm hàng hóa, khi tham dự thầu nhà thầu phải chào thầu nh thế
nào?
) C ào đơn giá àng ó
b) C ào đầ đủ các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa
c) Chào rõ ràng model, hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hóa
d) Cả 3 áp án tr n ều úng
79. Dự án nào sau â là dự án ầu t phát triển:
a) Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc
b) Nội dung mua thiết bị văn p òng của bệnh viện A
c) Cả 2 đáp án trên đều đúng
80. Đ i v i gói thầu mua má tính ể bàn (là loại hàng hóa thông dụng, sẵn có) thuộc dự toán
mua sắm th ng xuyên, có bắt buộc phải tiến hành thẩm ịnh giá mặt hàng nà ể làm căn cứ
xây dựng giá gói thầu hay không?
a) Có
b) Không
c) C ư đủ t ng tin để xem xét
81. Nội dung nào sau â là căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xuyên:
a) Dự toán mua s m t ường xu ên được cơ qu n có t ẩm quyền phê duyệt
b) Kết quả thẩm định giá củ cơ qu n có c ức năng t ẩm định giá
c) Các báo giá của nhà cung cấp
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

i v i mua sắm th

ng

82. Trung tâm B là ơn vị sự nghiệp trực thuộc Cơ quan A và hạch toán kế toán ộc lập. Cơ
quan A (chủ ầu t ) có ợc giao cho Trung tâm B thực hiện gói thầu X theo hình thức tự thực
hiện hay không?
a) Không ợc giao cho Trung tâm B vì Trung tâm B không phải ơn vị phụ thuộc hoàn toàn
(hạch toán kế toán ộc lập)
b) Được giao trung tâm B thực hiện gói thầu trên cơ sở ký kết hợp đồng
c) Báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định
83. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải
a) Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
b) Báo đấu thầu
c) Cả 2 áp án tr n ều úng

ợc ăng tải tr n ph ơng tiện nào?

84. Định mức, ơn giá vật liệu, má , nhân công do cơ quan có thẩm quyền an hành là cơ sở ể:
a) Lập giá gói thầu
b) Lập giá dự thầu
c) Thanh toán hợp đồng
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85. Chủ ầu t X ăng tải thông báo m i thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu 15 tỷ
ồng, trong ó ghi th i gian bắt ầu bán hồ sơ m i thầu từ 8h00 ngày 1/8/2016, th i iểm óng
thầu là 9h00 ngày 18/8/2016, thông báo m i thầu này có phù hợp v i qu ịnh của pháp luật
ấu thầu hay không?
a) Phù hợp
b) Sai về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
c) C ư đủ t ng tin để xem xét
86. Bảo ảm cạnh tranh trong ấu thầuthuộc nội dung ánh giá về?
a) Kỹ thuật
b) Tài chính
c) T cách hợp lệ
d) Năng lực, kinh nghiệm
87. Gói thầu nào là gói thầu cung cấp dịch vụ phi t vấn?
a) Logistics
b) Lập hồ sơ thiết kế, dự toán
c) Lập hồ sơ mời quan tâm
d) Cả 3 đáp án trên
88. Gói thầu nào là gói thầu cung cấp dịch vụ phi t vấn?
a) Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
b) Giám sát thi công xây dựng công trình
c) Bảo hiểm công trình
d) Kiểm toán
89. Danh sách ngắn là:
a) Danh sách nhà thầu trúng sơ tu ển
b) Danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế
c) Danh sách nhà thầu vượt qu bước mời quan tâm
d) Cả 3 áp án tr n ều úng
90. Giá trúng thầu là:
) Giá đề nghị trúng thầu
b) Giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự thầu
c) Giá ợc ghi trong quyết ịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
91. Dịch vụ nào sau â là dịch vụ t vấn?
a) Dịch vụ bảo hiểm
b) Dịch vụ quảng cáo
c) Dịch vụ logistics
d) Dịch vụ kiểm toán
92. Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu i v i gói thầu cần thực hiện tr c khi có quyết
ịnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của:
a) Người có thẩm quyền
b) Người đứng đầu chủ đầu tư (trường hợp xác địn được chủ đầu tư)
c) Người đứng đầu cơ qu n được giao chuẩn bị dự án
d) Ph ơng án hoặc c
93. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, ặc thù, khi xây dựng tiêu
chuẩn ánh giá về kỹ thuật phải qu ịnh mức iểm yêu cầu t i thiểu không thấp hơn bao
nhiêu % tổng s iểm về kỹ thuật?
a) 70%
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b) 80 %
c) 85 %
d) 90 %
94. HSMT qu ịnh th i iểm óng thầu và th i iểm mở thầu là 9h00 và 9h30 ngày 25/5/2016.
Nhà thầu A mang HSDT ến nộp lúc 9h10 phút v i lý do tắc
ng n n ến muộn. Trong
tr ng hợp này, bên m i thầu phải xử lý nh thế nào?
a) Tiếp nhận HSDT của nhà thầu A để tăng tín cạnh tranh vì vẫn chư đến thời điểm mở thầu
b) Xin ý kiến chủ đầu tư để chủ đầu tư xem xét, qu ết định
c) Nhận HSDT của nhà thầu A, đến thời điểm mở thầu xin ý kiến của các nhà thầu tham dự có chấp
thuận mở HSDT của nhà thầu A hay không
d) Không tiếp nhận HSDT của nhà thầu A
95. Nhà thầu A là ơn vị thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn thẩm ịnh kết quả lựa chọn
gói thầu xây lắp công trình X. Hỏi Nhà thầu A có ợc tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ
t vấn giám sát thi công công trình xây lắp X hay không? (1.5 iểm)
a) K ng được tham dự thầu vì vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh
b) Được tham dự thầu n ưng bị loại vì vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh
c) Đ ợc tham dự thầu
d) Được tham dự thầu trên cơ sở đồng ý của chủ đầu tư
96. Chủ ầu t X tổ chức ấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn lập thiết kế kỹ
thuật, dự toán công trình Y theo ph ơng pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Hỏi chủ ầu t X
n n qu ịnh tỷ trọng iểm về kỹ thuật là bao nhiêu % tổng s iểm của thang iểm tổng hợp
cho phù hợp ?
a) Từ 20% đến 30%
b) Từ 60% đến 70%
c) Từ 70% ến 80%
d) Do chủ đầu tư tự quyết định
97. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn có
chọn vào danh sách ngắn t i a là ao nhi u?
a) 3 nhà thầu
b) 4 nhà thầu
c) 5 nhà thầu
d) 6 nhà thầu (diem e, k o n 1 dieu 33, NĐ)

c m i quan tâm, s l ợng nhà thầu

ợc lựa

98. Gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn ơn giản, chi phí thực hiện gói thầu ợc ác ịnh cụ thể
và c ịnh trong HSMT thì nhà thầu xếp thứ nhất là nhà thầu:
a) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ i giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
b) Có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá đán giá c o nhất
c) Có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) k ng vượt giá gói thầu
d) Có điểm kỹ thuật đạt điểm tối thiểu và có giá thấp nhất
99. Ph ơng pháp dựa trên kỹ thuật ợc áp dụng i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn:
a) Có quy mô lớn
b) Chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT
c) Chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu
d) Có yêu cầu kỹ thuật cao, ặc thù
100. Trong quá trình th ơng thảo hợp ồng, nội dung th ơng thảo nào của gói thầu cung cấp
dịch vụ t vấn khác so v i nội dung th ơng thảo của gói thầu xây lắp?
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) T ương t ảo về những nội dung c ư đủ chi tiết, c ư rõ hoặc chư p ù ợp, thống nhất giữa
HSMT và HSDT
b) T ương t ảo về t
đổi nhân sự (nếu có)
c) T ương t ảo về chi phí
101. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn ơn giản, chi phí thực hiện gói thầu
cụ thể và c ịnh trong HSMT thì áp dụng ph ơng pháp ánh giá HSDT nào?
) P ương pháp giá thấp nhất và p ương p áp giá cố định
b) P ương p áp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
c) Ph ơng pháp giá c ịnh
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

ợc ác ịnh

102. Ban quản lý dự án A trực tiếp thực hiện công tác thẩm ịnh kết quả lựa chọn nhà thầu i
v i gói thầu X mà mình làm chủ ầu t . Chi phí thẩm ịnh mà Ban quản lý dự án A ợc nhận
trong tr ng hợp này là bao nhiêu?
a) Bằng 0,05% giá gói thầu nh ng t i thiểu là 1.000.000 ồng và t i a là 50.000.000 ồng
b) Bằng 0,1% giá gói thầu n ưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đ là 50.000.000 đồng
c) Bằng 0,05% giá gói thầu n ưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đ là 30.000.000 đồng
d) Bằng 0,1% giá gói thầu n ưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đ là 30.000.000 đồng
103. Công ty X nắm giữ 65% cổ phần của Công ty A, 35% cổ phần của Công ty B và 19% cổ
phần của Công ty C. Ba Công ty A, B, C cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn Y
ợc tổ chức ấu thầu rộng rãi trong n c. Cả a công t ều ộc lập về pháp lý và tài chính
với chủ ầu t , n m i thầu và các nhà thầu t vấn khác li n quan ến gói thầu. Đáp án nào
d i â là úng?
a) Không vi phạm qu định về bảo đảm cạnh tranh, cả 3 C ng t đều được tham dự thầu
b) Chỉ 1 trong 3 C ng t được tham dự thầu
c) C ng t C được tham dự thầu vì Công ty X nắm dưới 20% cổ phần của Công ty này
d) C ng t B và C ng t C được tham dự thầu vì Công ty X nắm dưới 50% cổ phần, không chi phối
được 2 Công ty này
104. Đ i v i gói thầu áp dụng ph ơng pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu xếp hạng thứ
nhất là nhà thầu nào?
) Có điểm kỹ thuật cao nhất (c o ơn mức điểm kỹ thuật tối thiểu theo yêu cầu của HSMT)
b) Có điểm kỹ thuật cao nhất (c o ơn mức điểm kỹ thuật tối thiểu theo yêu cầu của HSMT); có giá
dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
c) Có iểm tổng hợp cao nhất
d) Đáp án b và c đều đúng
105. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn tổ chức ấu thầu trong n c, chu n gia t vấn A
có bằng ại học úng chu n ngành t vấn và có 16 năm kinh nghiệm trong chu n ngành t
vấn thì ợc h ởng mức l ơng ao nhi u?
a)
ng quá 25.000.000 đồng/tháng
b) Không quá 35.000.000 đồng/tháng
c)
ng quá 40.000.000 đồng/tháng
d) Mức l ơng chu n gia do nhà thầu tự ề xuất
106. Việc thẩm ịnh hồ sơ m i quan tâm có những nội dung nào sau â ?
a) Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời quan tâm
b) Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của hồ sơ mời quan tâm so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công
việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu…
c) Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ mời quan
tâm
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d) Cả 3 áp án tr n ều úng
107. Đ i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn, hồ sơ ề xuất về tài chính của các nhà thầu không
v ợt qua
c ánh giá về kỹ thuật
ợc trả lại nguyên trạng cho nhà thầu trong vòng bao
nhiêu ngày, kể từ ngày ký hợp ồng v i nhà thầu ợc lựa chọn?
a) 5 ngày
b) 7 ngày
c) 9 ngày
d) 10 ngày
108. Khi ánh giá HSDT gói thầu X, chuyên gia A có ý kiến khác với các thành viên trong tổ
chuyên gia. Tổ tr ởng tổ chuyên gia xử lý nh thế nào trong tr ng hợp này?
a) Loại bỏ ý kiến của chuyên gia A
b) Báo cáo bên mời thầu đư c u ên gi A r k ỏi Tổ c u ên gi đán giá HSDT
c) Yêu cầu chuyên gia A ghi ý kiến bảo l u của mình vào báo cáo ánh giá của Tổ chuyên gia
d) H i đáp án và b đều đúng
109. Hợp ồng nào d i â không
a) Hợp ồng theo tỷ lệ phần trăm
b) Hợp đồng trọn gói
c) Hợp đồng theo thời gian

ợc áp dụng

i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn?

110. Bản g c HSDT của nhà thầu không ánh s trang theo thứ tự liên tục và không
ợc
ng i ký ơn dự thầu ký vào từng trang thì bên mời thầu phải xử lý nh thế nào?
a) Loại nhà thầu này
b) Tiến hành ánh giá HSDT bình th ng nh ng nhà thầu phải chịu bất lợi có thể xảy ra do
HSDT không trình bày úng qu cách.
c) Cho phép nhà thầu đán số và ký lại vào từng trang của HSDT
d) Cho phép nhà thầu thay bằng HSDT khác
111. Khi ấu thầu theo ph ơng thức một giai oạn hai túi hồ sơ, nếu nhà thầu không tuân thủ
chỉ dẫn của HSMT, ể ơn dự thầu thuộc HSĐXKT vào HSĐXTC thì tại lễ mở thầu HSĐXKT
bên m i thầu phải xử lý thế nào?
a) HSDT bị loại, k ng đọc đơn dự thầu của nhà thầu này
b) Cho phép nhà thầu mở HSĐXTC để lấ đơn dự thầu thuộc HSDX T s u đó niêm p ong lại
HSĐXTC
c) Mở HSĐX T của nhà thầu nà n ưng loại ở phần đán giá về tư các ợp lệ
112. Nhà thầu B mua HSMT trực tiếp từ bên m i thầu, sau ó cho nhà thầu A m ợn HSMT ể
lập HSDT. Khi nhà thầu A nộp HSDT cho bên m i thầu thì bên mời thầu xử lý nh thế nào?
a) Cho phép nhà thầu A nộp HSDT
b) Không cho nhà thầu A nộp HSDT vì nhà thầu A không mua HSMT trực tiếp từ bên mời thầu
c) Cho phép nhà thầu A nộp HSDT nh ng nhà thầu A phải nộp cho bên m i thầu một khoản
tiền bằng giá bán 01 bộ HSMT
d) Ý kiến khác
113. Đ i v i loại hợp ồng theo th i gian, nhà thầu ợc thanh toán dựa trên yếu t nào?
a) Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu
b) Nhà thầu ợc thanh toán theo th i gian làm việc thực tế tr n cơ sở mức thù lao t ơng ứng
v i các chức danh và công việc ghi trong hợp ồng
c) Nhà thầu được t n toán c o đến k i oàn t àn các ng ĩ vụ theo hợp đồng bằng đúng giá g i
trong hợp đồng
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng
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114. Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa và chào giá thấp nhất theo thông tin
ghi nhận tại lễ mở thầu. Tu nhi n, khi ánh giá hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có giá trị tài sản
ròng trong năm gần nhất là âm trong khi hồ sơ m i thầu qu ịnh giá trị này phải d ơng.
Trong tr ng hợp này, cần xem xét hồ sơ dự thầu của nhà thầu A nh thế nào?
a) Xin ý kiến chủ đầu tư để xử lý tình huống trong đấu thầu
b) Không xem xét tiếp hồ sơ dự thầu của nhà thầu
c) Tiếp tục xem xét hồ sơ dự thầu của nhà thầu vì nhà thầu chào giá cạnh tranh nhất
115. Đ i v i gói thầu áp dụng chỉ ịnh thầu thì có cần ăng tải thông tin về kết quả lựa chọn
nhà thầu hay không?
a) Có
b) Không b t buộc phải đăng tải
c) Do bên mời thầu quyết định
116. Việc thẩm ịnh ể phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu:
a) Là không bắt buộc
b) Là bắt buộc
c) Do người có thẩm quyền quyết định
117. Điều kiện xét duyệt trúng thầu i v i gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn áp dụng ph ơng
pháp giá thấp nhất là:
a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu
chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và có điểm tổng hợp cao nhất; có giá đề nghị
trúng thầu k ng vượt giá gói thầu/dự toán được phê duyệt.
b) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; có điểm tổng hợp cao nhất; có giá
đề nghị trúng thầu k ng vượt giá gói thầu/dự toán được phê duyệt
c) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ ề xuất hợp lệ; có ề xuất về kỹ thuật áp ứng yêu cầu; có giá dự
thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ i giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất; có giá ề nghị
trúng thầu không v ợt giá gói thầu ợc phê duyệt
d) Tất cả đáp án trên đều đúng.
118. Chủ ầu t X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn Y, gói thầu có 3
nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C ồng th i
có ơn in rút khỏi việc dự thầu. Chủ ầu t tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà
thầu C rút hồ sơ ể nhằm mục ích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong tr ng hợp này, các nhà
thầu bị xử lý nh thế nào?
a) Cả 3 nhà thầu A, B, C bị cấm tham gia hoạt ộng ấu thầu từ 03 năm ến 05 năm
b) Nhà thầu A bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm; n à t ầu B, C bị cấm tham
gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm
c) Nhà thầu A bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm; n à t ầu B, C bị cấm tham
gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm
d) Cả 3 nhà thầu A, B, C bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 05 năm
119. Đ i v i gói thầu chia phần, áp án nào sau â không phù hợp v i qu ịnh của pháp luật
về ấu thầu:
a) Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần và ghi rõ giá
trị ước tính cho từng phần trong giá gói thầu
b) Trong hồ sơ mời thầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho
từng phần hoặc nhiều phần
c) Việc đán giá ồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm giá đề
nghị trúng thầu của từng phần k ng vượt quá giá ước tính của từng phần được phê duyệt trong kế
hoạch lựa chọn nhà thầu
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d) Trường hợp có nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu chia phần có nhiều hợp
đồng
120. Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
ợc áp dụng hình thức chỉ ịnh thầu trong
tr ng hợp nào sau â :
a) Chỉ có một nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng t ực hiện và đáp ứng được yêu cầu của
gói thầu
b) Có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng
c) Dịch vụ công có giá không quá 01 tỷ đồng, sản phẩm công có giá nhỏ ơn 500 triệu đồng
d) P ương án và c đều đúng
121. Trong ấu thầu rộng rãi, quy ịnh nào áp dụng i v i cả gói thầu mua sắm hàng hóa và
gói thầu cung cấp dịch vụ t vấn?
a) Yêu cầu nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu
b) Sử dụng tiêu c í "đạt/k ng đạt" để đán giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
c) Được áp dụng p ương t ức một gi i đoạn hai túi hồ sơ
d) Được áp dụng p ương p áp giá đán giá
122. HSMT yêu cầu bảo ảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày có thời iểm
óng thầu (th i iểm óng thầu là 9h00 ngày 10/5/2016, th i iểm mở thầu là 9h30 ngày
10/5/2016). Trong các tr ng hợp d i â ảo ảm dự thầu của nhà thầu nào không áp ứng
yêu cầu của HSMT về th i gian có hiệu lực?
a) Bảo đảm dự thầu của nhà thầu A ghi 120 ngày kể từ ngày 10/5/2016
b) Bảo đảm dự thầu của nhà thầu B ghi 120 ngày kể từ 9h00 ngày 10/5/2016
c) Bảo đảm dự thầu của nhà thầu C ghi 140 ngày kể từ 9h00 ngày 10/5/2016
d) Bảo ảm dự thầu của nhà thầu D ghi 140 ngày kể từ 9h30 ngày 10/5/2016
123. Đâu là một trong các iều kiện xét duyệt trúng thầu i v i gói thầu mua sắm hàng hóa áp
dụng ph ơng pháp giá thấp nhất?
a) Có giá dự thầu nhỏ hơn giá gói thầu
b) Có giá đán giá t ấp nhất
c) Có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất
d) Có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
124. Dự án ầu t phát triển xây dựng nhà ở cho công nhân kết hợp kinh doanh th ơng mại
của Tổng công ty A (là doanh nghiệp nhà n c) có tổng mức ầu t 200 tỷ ồng trong ó v n
nhà n c là 30 tỷ chiếm 15% tổng mức ầu t , phần v n còn lại do cán bộ công nhân viên trong
Tổng công ty óng góp. Hỏi dự án nêu trên có thuộc phạm vi iều chỉnh của Luật ấu thầu hay
không?
a) Không thuộc phạm vi điều chỉnh
b) Thuộc phạm vi điều chỉnh
c) C ư xác địn được
125. Nhà thầu X thực hiện gói thầu xây lắp v i giá hợp ồng trọn gói là 5,2 tỷ ồng. Dự toán
ợc duyệt tr c ó của gói thầu X là 5,4 tỷ ồng. Theo biên bản nghiệm thu kh i l ợng công
việc thực tế, giá trị công việc ã thực hiện hoàn thành của nhà thầu X t ơng ơng 5,5 tỷ ồng.
Hỏi trong tr ng hợp này, sau khi hoàn thành hợp ồng, nhà thầu ợc thanh toán bao nhiêu
tiền?
a) 5,5 tỷ đồng
b) 5,4 tỷ đồng
c) 5,2 tỷ ồng
126. Ph ơng thức lựa chọn nhà thầu

i v i gói thầu xây lắp có giá gói thầu 10 tỷ ồng là:
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a)
b)
c)

Một gi i đoạn một túi hồ sơ
Một gi i đoạn hai túi hồ sơ
Cả 2 đáp án trên đều đúng

127. Công ty A là công ty con của Tổng công ty B nh ng không phải là ơn vị hạch toán phụ
thuộc. Công t A có ủ t cách hợp lệ ể tham dự thầu ộc lập. Khi ó, Tổng công ty B có thể
giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay không?
a) Có
b) Không
c) Còn phải căn cứ cụ thể mối quan hệ giữa Công ty A và Tổng công ty B
128. Mức tạm ứng t i thiểu i v i hợp ồng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 10 tỷ ồng
ến 20 tỷ ồng là bao nhiêu phần trăm giá hợp ồng:
a) 10%
b) 15%
c) 20%
129. Trong quá trình ánh giá HSDT, nhà thầu ợc phép làm rõ hồ sơ dự thầu khi nào?
a) Theo yêu cầu của bên mời thầu
b) Theo yêu cầu củ đơn vị thẩm định
c) Theo yêu cầu của chủ đầu tư
d) Theo yêu cầu của tổ chuyên gia
130. Công t A mua HSMT sau ó li n danh v i công t B ể tham dự thầu. Hỏi HSDT của nhà
thầu liên danh A-B có ợc tiếp nhận hay không?
a) Bên mời thầu k ng được phép tiếp nhận do Công ty B không có tên trong danh sách mua HSMT
b) Bên mời thầu phải tiếp nhận HSDT của nhà thầu Liên danh A – B
c) Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của nhà thầu Liên danh A – B với điều kiện nhà thầu này phải nộp
cho bên mời thầu một khoản tiền bằng tiền bán HSMT do C ng t B trước đó c ư mu HSMT
d) Bên mời thầu chỉ tiếp nhận HSDT của nhà thầu liên danh A-B nếu trước thời điểm đóng thầu Công
t A có văn bản gửi bên mời thầu t ng báo t
đổi tư các t m dự thầu thành liên danh A-B
131. Tổng công ty A dự kiến chỉ ịnh thầu cho Công ty B (là công ty con, do Tổng công ty A
nắm giữ 51% v n iều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công
ty A làm chủ ầu t . Việc chỉ ịnh thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình X
có vi phạm quy ịnh về bảo ảm cạnh tranh trong ấu thầu hay không?
a) Vi phạm do Công ty B là công ty con của Tổng công ty A nên k ng đáp ứng qu định về bảo đảm
cạn tr n trong đấu thầu
b) Không vi phạm
c) Không vi phạm nếu gói thầu xây lắp công trình X đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu
132. Nhà thầu A là nhà thầu trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa của chủ ầu t X v i giá
trúng thầu là 9,5 tỷ ồng (giá dự toán ợc duyệt là 11 tỷ ồng). Giá trị bảo ảm thực hiện hợp
ồng mà nhà thầu A phải thực hiện là bao nhiêu?
a) 3% giá trị dự toán được duyệt
b) 3% giá trúng thầu
c) 5% giá dự thầu
133. Trong HSDT của nhà thầu A, i v i hạng mục hàng hóa USB 8G, nhà thầu chào USB 8G
của Kingma nh ng tại cột ơn giá nhà thầu lại ghi là “0” ồng. Trong tr ng hợp này, tổ
chu n gia ánh giá nh thế nào?
) Coi đâ là s i lệch và lấ đơn giá trong dự toán được duyệt để hiệu chỉnh cho nhà thầu
b) Coi đâ là s i lệch và lấ đơn giá t ấp nhất trong số các HSDT tham dự để hiệu chỉnh cho nhà thầu
c) Mời nhà thầu làm rõ về đơn giá củ USB s u đó căn cứ ý kiến làm rõ của nhà thầu sẽ xử lý tiếp.
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d) Không tiến hành hiệu chỉnh hoặc sửa lỗi
134. Chi phí dự phòng trong hợp ồng theo ơn giá c ịnh, ơn giá iều chỉnh:
a) Để chủ ầu t dự trù kinh phí thanh toán cho nhà thầu khi có phát sinh theo qu ịnh trong
hợp ồng
b) Được chủ đầu tư t n toán c o n à t ầu ngay sau ký hợp đồng hoặc trong các kỳ thanh toán. Nhà
thầu chỉ được sử dụng khoản kinh phí này khi có phát sinh
c) Được chủ đầu tư t n toán c o n à t ầu trong các kỳ thanh toán. Nhà thầu chỉ được sử dụng
khoản kin p í nà k i có p át sin và được sự chấp thuận bằng văn bản củ tư vấn giám sát, chủ đầu
tư
135. Nhà thầu v i chủ ầu t
ợc coi là ộc lập về pháp lý và ộc lập về tài chính trong tr ng
hợp nào d i â ?
a) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau hoặc không cùng thuộc công ty mẹ
b) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau hoặc không cùng thuộc công ty mẹ
c) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau hoặc không cùng thuộc một cơ qu n oặc tổ
chức ra quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp
d) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau hoặc không cùng thuộc một cơ qu n oặc tổ
chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp
136. Chủ ầu t Y ang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (có giá gói thầu 22 tỷ ồng)
tr n ịa bàn tỉnh X. HSMT qu ịnh nhà thầu phải có 3 hợp ồng t ơng tự, mỗi hợp ồng có
giá trị t i thiểu 15 tỷ ồng, trong ó có 1 hợp ồng xây dựng tr n ịa bàn tỉnh X. Hỏi qu ịnh
nh vậy có phù hợp không?
a) Phù hợp, qu địn n ư vậ để tạo điều kiện cho nhà thầu trên địa bàn tỉnh X
b) C ư p ù ợp l m, nên qu định giá trị hợp đồng tương tự bằng khoảng 50% giá gói thầu (khoảng
11 tỷ đồng) để tăng số lượng nhà thầu tham dự, tăng tín cạnh tranh cho gói thầu
c) Không phù hợp, qu ịnh nh tr n là làm giảm tính cạnh tranh trong ấu thầu
137. Gói thầu nào d i â là gói thầu mua sắm hàng hóa?
a) Gói thầu xây dựng tr ng t ng tin điện tử (website)
b) Gói thầu bảo hiểm công trình
c) Gói thầu cung cấp phần mềm diệt virus
d) Cả 3 đáp án trên đều sai
138. Nhà thầu ã v ợt qua
c sơ tu ển (nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) ợc:
a) Liên danh với một nhà thầu khác có tên trong danh sách ng n để tham dự thầu
b) Liên danh với nhà thầu khác (ngoài các nhà thầu có tên trong danh sách ng n) để tham dự thầu, tuy
nhiên nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư và được chủ đầu tư c ấp thuận trước thời điểm đóng
thầu
c) Liên danh với một nhà thầu khác có tên trong danh sách ng n để tham dự thầu nếu được chủ đầu tư
chấp thuận
139. Loại hợp ồng nào d i â phù hợp ể áp dụng cho gói thầu nạo vét lòng hồ có giá gói
thầu 19 tỷ ồng?
a) Hợp ồng trọn gói
b) Hợp đồng t eo đơn giá cố định vì chư xác địn được cụ thể khối lượng bùn đất phải nạo vét
c) Hợp đồng t eo đơn giá điều chỉnh vì chủ đầu tư c ư xác địn được cụ thể khối lượng bùn đất phải
nạo vét; giá n ân c ng, xăng dầu có thể có biến động
140. Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong ơn dự thầu nhà thầu tuyên b giá dự thầu
không bao gồm thuế, phí, lệ phí. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý tr ng hợp nà nh thế
nào?
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a) Tiến hành hiệu chỉn t eo qu định
b) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được tiếp tục xem xét, đán giá và giá dự thầu của nhà thầu được hiểu
là đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)
c) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không ợc tiếp tục xem xét, ánh giá
141. Đ i v i gói thầu xây lắp áp dụng ti u chí ạt/không ạt ể ánh giá về mặt kỹ thuật, ợc
phép sử dụng tiêu chí "chấp nhận ợc" t i a là ao nhi u % trong tổng s các ti u chí ánh
giá?
a) Không vượt quá 50%
b) Nhỏ ơn 40%
c) Không vượt quá 30%
d) Không lớn ơn 20%
142. Sau khi ký kết hợp ồng v i chủ ầu t , nhà thầu A ã ký hợp ồng v i Công ty B (không
phải là nhà thầu phụ và không ợc nhà thầu A k khai trong HSDT) ể Công ty B thực hiện
khoảng 25% giá trị hợp ồng. Việc nhà thầu A ký hợp ồng v i Công ty B có phù hợp v i quy
ịnh của pháp luật ấu thầu hay không? Nếu không phù hợp thì bị xử lý nh thế nào?
a) Nhà thầu A có hành vi chuyển n ượng thầu và bị cấm từ 06 t áng đến 01 năm
b) Nhà thầu A có hành vi chuyển nh ợng thầu và bị cấm từ 01 năm ến 03 năm
c) Nhà thầu A có hành vi chuyển n ượng thầu và bị cấm từ 03 năm đến 05 năm
d) Nhà thầu không vi phạm qu định của pháp luật đấu thầu vì nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồng
nên việc ký hợp đồng với c ng t B để thực hiện 30% giá trị hợp đồng là quyền của nhà thầu
143. Năm 2016, Công t A vi phạm qu ịnh của pháp luật về ấu thầu và bị cấm tham gia hoạt
ộng ấu thầu tr n ịa bàn tỉnh X trong th i hạn 3 năm. Năm 2017, khi Công ty A tham dự
thầu gói thầu B tại tỉnh Y, bên mời thầu gói thầu B sẽ:
a) Loại Công ty A do nhà thầu nà đ ng trong t ời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu
b) Do Công ty A chỉ bị cấm tham dự thầu trong phạm vi tỉnh X nên HSDT của nhà thầu nà được tiếp
tục xem xét, đán giá
c) Báo cáo chủ đầu tư xem xét, qu ết định
144. Do không ồng ý v i kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu X thuộc dự án ầu t phát triển,
nhà thầu A ã gửi ơn kiến nghị ến bên m i thầu gói thầu X. Bên m i thầu xử lý ơn kiến nghị
của nhà thầu A nh thế nào?
a) Bên mời thầu tiếp nhận đơn kiến nghị và giải quyết kiến nghị cho nhà thầu trong thời hạn 07 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị
b) Bên mời thầu không xử lý mà chuyển đơn kiến nghị đến chủ đầu tư để xử lý
c) Bên mời thầu không xử lý mà chuyển đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền để xử lý
145. Hồ sơ m i thầu gói thầu xây lắp công trình X quy ịnh từ năm 2014 ến tr c th i iểm
óng thầu, nhà thầu phải hoàn thành t i thiểu 03 hợp ồng có tính chất, ộ phức tạp t ơng tự
v i gói thầu ang ét, mỗi hợp ồng có giá trị t i thiểu là 70 tỷ ồng. Nhà thầu ợc ánh giá là
áp ứng yêu cầu về hợp ồng t ơng tự trong tr ng hợp nào sau â ?
a) Nhà thầu đã hoàn thành 01 hợp đồng xây l p có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đ ng
xét, có giá trị hoàn thành là 225 tỷ đồng
b) Nhà thầu đã hoàn thành 02 hợp đồng xây l p có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đ ng
xét, trong đó một hợp đồng có giá trị hoàn thành là 150 tỷ đồng, một hợp đồng có giá trị hoàn thành là
72 tỷ đồng
c) Nhà thầu đã hoàn thành 03 hợp đồng xây l p có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đ ng
xét, mỗi hợp đồng đều có giá trị hoàn thành lớn ơn 70 tỷ đồng
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng
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