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 BẢNG YÊU CẦU VỀ TÍNH HỢP LỆ; NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM VÀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

(Đính kèm theo thông báo số 858/TB-EVNHCMC-TCNS ngày 23 tháng 02 năm 2021) 

 

1. Các yêu cầu về tính hợp lệ của Báo giá, năng lực, kinh nghiệm của Đơn vị 

đào tạo 

STT Nội dung Yêu cầu Tài liệu cần nộp 

1 Thư báo giá   Thư báo giá phải ghi rõ ngày tháng, có chữ ký, 

đóng dấu của đại diện hợp pháp của đơn vị 

(trường hợp ủy quyền phải có thư ủy quyền) 

 

2 Giá chào  Nêu rõ yêu cầu về giá chào và hình thức hợp đồng 

trên cơ sở đơn giá/học viên hay trọn gói cho số 

lượng học viên cố định, bao gồm các khoản chi 

phí, thuế (nếu có) không bao gồm teabreak. 

 

3 Hạn chót nộp hồ sơ  Chậm nhất 15 giờ 00  ngày 04 tháng 3 năm 2021  

4 Hiệu lực của Báo giá  60 ngày từ ngày kết thúc nộp Báo giá.  

5 Tư cách của đơn vị   - Có đăng ký và hoạt động phù hợp quy định pháp 

luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với 

lĩnh vực đào tạo. 

- Giấy phép/Quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền của Nhà nước đối với lĩnh vực đào tạo (nếu 

có). 

Bản sao y chứng thực 

các giấy tờ liên quan 

đến việc đăng ký thành 

lập và  hoạt động theo 

quy định pháp luật của 

đơn vị đào tạo. 

6 Kinh nghiệm của 

đơn vị đào tạo  

Đã thực hiện ít nhất 02 hợp đồng đào tạo tương tự 

trong 03 năm gần nhất. 

Bản chụp hợp đồng có 

đóng dấu xác nhận của 

đơn vị  

7 Giảng viên Học vị Thạc sỹ trở lên, chuyên ngành liên quan 

đến lĩnh vực đào tạo 

Đã từng tham gia ít nhất 2 khóa đào tạo có liên 

quan đến lĩnh vực. 

Đề xuất ít nhất 06 giảng viên giảng dạy của các 

chuyên đề trong chương trình đào tạo. 

Lý lịch khoa học (kèm 

theo bằng cấp/chứng 

chỉ) có chữ ký của 

người khai, có đóng 

dấu xác nhận của đơn 

vị chào giá hoặc đơn vị 

quản lý giảng viên. 

8 

 

Nhân sự khác 

 

Có nhân viên tham gia điểm danh, hỗ trợ lớp học 

và phục vụ teabreak cho học viên. 

 



2. Các tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm được yêu cầu cung cấp 

theo Báo giá: theo yêu cầu tại cột “Tài liệu cần nộp”. 

3. Các biểu mẫu đơn vị đào tạo cần hoàn thành và nộp kèm theo Báo giá: 

Thư báo giá, Biểu giá, Đề xuất nhân sự, Bảng liệt kê các hợp đồng đã thực hiện. 

4. Phương pháp đánh giá:  

- Báo giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được nêu tại mục 1 sẽ được đánh giá là 

“Đạt” và được xem xét giá chào. Báo giá không đáp ứng một trong các điều kiện nêu 

trên sẽ bị đánh giá là “Không đạt” và không được xem xét tiếp. 

- Đơn vị có Báo giá được đánh giá “Đạt” và có giá chào thấp nhất sẽ được chọn 

ký kết hợp đồng thực hiện chương trình đào tạo. 

 


