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CHƯƠNG I. YÊU CẦU NỘP HSĐX 

 

Mục 1. Khái quát 

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá là: Viễn thông Thanh Hóa. 

Địa chỉ: Số 26A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. 

Điện thoại: 037.3717188/ 037.3753600/ email: khanhdq.tha@vnpt.vn 

2. Viễn thông Thanh Hóa mời các tổ chức tham gia nộp HSĐX tổ chức đấu giá cáp 

đồng thanh lý năm 2018. Phạm vi công việc, yêu cầu đấu giá nêu tại Chương II, HSYC này. 

3. Loại hợp đồng: trọn gói. 

Mục 2. Tư cách hợp lệ của tổ chức đấu giá 

Tổ chức đấu giá có tư cách hợp lệ để tham gia nộp HSĐX đấu giá khi đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá 

trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;  

2. Hạch toán tài chính độc lập;  

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

4. Không đang trong thời gian bị cấm tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật về 

đấu giá. 

Mục 3. Thành phần HSĐX  

HSĐX chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III;  

2. Kê khai nhân sự chủ chốt theo Mẫu số 02 Chương III; 

3. Biểu giá theo Mẫu số 03 Chương III; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư. 

5. Các tài liệu khác theo yêu cầu. 

Mục 5. Thời hạn hiệu lực của HSĐX 

Thời gian có hiệu lực của HSĐX là 20 ngày, kể từ ngày có thời điểm mở HSĐX. 

Mục 6. Nộp, tiếp nhận, đánh giá HSĐX 

1. Tổ chức đấu giá tham dự phải nộp HSĐX trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư 

điện tử hoặc fax về địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Đầu Tư, Viễn thông Thanh Hóa, Số 26A Đại 

lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa; điện thoại: 0237.3717188, fax: 

0237.3753600, email: khanhdq.tha@vnpt.vn không muộn hơn 09h00 ngày 15 tháng 12 

năm 2018. Các HSĐX được gửi đến Viễn thông Thanh Hóa sau thời điểm hết hạn nộp 

HSĐX sẽ không được xem xét.  

2. Viễn thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong HSĐX của 

từng tổ chức nộp HSĐX. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp HSĐX, Viễn thông Thanh Hóa 

lập văn bản tiếp nhận các HSĐX bao gồm tối thiểu các nội dung: tên tổ chức, giá chào, thời 

gian có hiệu lực của HSĐX và gửi văn bản tiếp nhận này đến các tổ chức đã nộp HSĐX.  

3. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo trình tự như sau: 

3.1. Đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Bên đơn vị có tài sản đấu giá đánh 

giá theo các yêu cầu về tiêu chí đánh giá HSĐX nêu trong HSYC đối với các tổ chức đấu 

giá tham dự. Việc đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được thực hiện bằng 

phương pháp đánh giá “đạt/không đạt” theo quy định tại Mục 2 Chương II HSYC. HSĐX 

vượt qua bước đánh giá này khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt”.  
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3.3. So sánh giá chào:  

a) Xác định giá chào: Là giá ghi trong đơn chào hàng. 

b) Viễn thông Thanh Hóa tiến hành việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có). 

c) Viễn thông Thanh Hóa so sánh giá chào của các HSĐX đáp ứng về các tiêu chí lựa 

chọn tổ chức đấu giá để xác định HSĐX có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch được xếp thứ nhất. 

Mục 7. Điều kiện xét duyệt trúng đấu giá. 

Tổ chức đấu giá được xem xét, đề nghị trúng đấu giá khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

1. Có HSĐX đáp ứng tất cả các yêu cầu trong HSYC; 

2. Có giá chào (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) được xếp hạng thứ nhất sau sửa 

lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và không vượt Thù lao dịch vụ đấu giá được phê duyệt. 

Mục 10. Giải quyết kiến nghị 

Tổ chức đấu giá có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá và những vấn 

đề liên quan trong quá trình tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá khi thấy quyền, lợi ích của 

mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016. 
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CHƯƠNG II. CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 

 

          1. Khối lượng, giá khởi điểm cáp đồng bán thanh lý. 

          Khối lượng, đơn giá và tổng giá khởi điểm chi tiết theo từng chủng loại cáp cụ thể 

như sau: 

ĐVT: VNĐ 

TT Đơn vị/Chủng loại cáp 

Khối 

lượng 

(m) 

Đơn giá 

trước 

VAT 

(VND/m) 

Giá khởi điểm 

trước thuế 

GTGT (VND) 

Thuế GTGT 

Tổng cộng (đã 

bao gồm thuế 

GTGT) 

1 Cáp đồng 10x2x0,5 1.590 3.749 5.961.055 596.106 6.557.160 

2 Cáp đồng 20x2x0,5 4.486 7.497 33.632.765 3.363.277 36.996.042 

3 Cáp đồng 30x2x0,5 8.014 11.246 90.128.358 9.012.836 99.141.194 

4 Cáp đồng 50x2x0,5 41.173 18.744 771.731.740 77.173.174 848.904.914 

5 Cáp đồng 100x2x0,5 37.327 37.487 1.399.287.429 139.928.743 1.539.216.172 

6 Cáp đồng 200x2x0,5 28.232 74.975 2.116.681.367 211.668.137 2.328.349.504 

7 Cáp đồng 300x2x0,5 9.373 112.462 1.054.104.622 105.410.462 1.159.515.084 

8 Cáp đồng 400x2x0,5 807 149.949 121.008.916 12.100.892 133.109.808 

9 Cáp đồng 500x2x0,5 1.200 187.436 224.923.636 22.492.364 247.416.000 

10 Cáp đồng 600x2x0,5 1987 224.924 446.923.265 44.692.326 491.615.592 

  Tổng cộng 134.189   6.264.383.153 626.438.317 6.890.821.470 

Khi bàn giao thực tế, nếu xác định là loại cáp đồng có đường kính dây đồng là 0,4mm 

thì lập biên bản xác định lại giữa VNPT Thanh Hóa và đơn vị trúng đấu giá. Trên cơ sở biên 

bản xác định lại thực hiện tính lại giá bán thanh lý, theo công thức như sau: 

Giá chủng 

loại cáp 

xác định lại 

= 

Đơn giá 

trúng đấu 

giá 

(VNĐ/m) 

x 

Khối lượng 

bàn giao thực 

tế (m) 

x 
(0,0002x0,0002) 

(0,00025x0,00025) 

Các chi phí phát sinh liên quan đến cẩu, kéo vận chuyển tài sản thuộc trách nhiệm của 

bên mua. 

2. Các tiêu chí đánh giá: 

Sử dụng phương pháp đánh giá “đạt/không đạt” để đánh giá như Bảng sau: 

TT Nội dung yêu cầu Hồ sơ phải nộp 

Kết quả đánh 

giá (Đạt/ 

không đạt) 

1 
Đơn đề xuất phải được đại diện hợp pháp 

của tổ chức đề xuất ký tên, đóng dấu. 

Theo đúng Mẫu số 01  Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 

2 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu 

giá tài sản phải có kinh nghiệm trên 2 

năm 

Đăng ký kinh doanh (bản 

chứng thực) 
Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 
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TT Nội dung yêu cầu Hồ sơ phải nộp 

Kết quả đánh 

giá (Đạt/ 

không đạt) 

3 

Đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá cáp 

đồng có khối lượng 20km đối với các loại 

cáp đồng từ 10 đôi (10x2) trở lên. 

Hợp đồng bán đấu giá cáp 

đồng kèm theo bản thanh lý 

hợp đồng (bản chính hoặc 

chứng thực) 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 

4 

Có ít nhất 02 đấu giá viên đang làm việc 

trong tổ chức đấu giá, có tối thiểu 01 năm 

kinh nghiệm 

Thẻ đấu giá viên (bản chứng 

thực) và hợp đồng lao động 

(bản chứng thực) 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 

5 
Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức 

đấu giá 

Cam kết có đủ cơ sở vật 

chất, mặt bằng để tổ chức 

bán đấu giá 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 

6 Phương án đấu giá 

Khả thi, hiệu quả đúng các 

quy định của pháp luật trong 

việc đấu giá tài sản 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 

7 Thù lao bán đấu giá 

≤ khung thù lao đấu giá theo 

quy định tại Phụ lục 1 kèm 

theo. 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 

8 

Bản kê khai nhân sự chủ chốt thực hiện 

đấu giá theo yêu cầu của Viễn thông 

Thanh Hóa 

Theo đúng Mẫu số 02 và 

một trong những đấu giá 

viên trong bản kê khai thực 

hiện điều hành cuộc đấu giá 

tài sản của Viễn thông 

Thanh Hóa 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung 

yêu cầu 
Không đạt 

9 Thời gian thưc hiện hợp đồng 
≤ 15 ngày Đạt 

≥ 15 ngày Không đạt 

Kết luận: 

- Tất cả các nội dung được đánh giá là “Đạt” thì kết quả đánh giá chung là “Đạt” 

- 01 nội dung được đánh giá là “Không đạt” thì kết quả đánh giá chung là “Không đạt” 
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CHƯƠNG III. BIỂU MẪU 

 
Mẫu số 01 

ĐƠN ĐỀ XUẤT 

 

Ngày:____ [Điền ngày tháng năm ký đơn đề xuất] 

 

Kính gửi: Viễn thông Thanh Hóa. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu số___[Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà 

chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [Ghi tên đơn vị đề xuất], có địa chỉ tại ____[Ghi 

địa chỉ của đơn vị đề xuất] cam kết thực hiện bán đấu giá cáp đồng hư hỏng, không còn nhu 

cầu sử sụng theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____[Ghi giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền].  

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung 

công việc bán đấu giá tài sản theo yêu cầu]. 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

2. Không vi phạm quy định về đấu giá tài sản. 

3. Có đầy đủ cơ sở vật chất, mặt bằng để phục vụ cho công tác tổ chức bán đấu giá. 

4. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực. 

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các yêu cầu 

theo quy định của hồ sơ yêu cầu.  

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ 

năm ____ . 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị đề xuất 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 02 

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

 

1. Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận]  

 Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

2. Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận]  

 Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

… Vị trí công việc 

 Tên 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 03 

 

BẢNG GIÁ CHÀO THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

STT Nội dung Giá chào 

1 
Thù lao dịch vụ đấu giá cáp đồng thanh lý của 

Viễn thông Thanh Hóa  
(M) 

2 
% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo 

giá trúng đấu giá với giá khởi điểm 
(I) 

Tổng cộng giá chào (M) + (I) 

  


