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Theo Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999
của Thủ tướng Chính phủ thì hiện nay trong nước có các hình thức đấu thầu sau:

Đấu thầu rộng rãi:
Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia
Đặc điểm mang tính công khai và tính cạnh tranh cao.
Chủ đầu tư phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu
10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu và ghi rõ điều kiện, thời gian dự thầu để các
nhà thầu được biết và có thể tham ra. Quá trình xét thầu được thực hiện công khai bình
đẳng. Nhà thầu nào có giá thầu hợp lý thuộc phạm vi giá của chủ đầu tư dự kiến (giá
trần) và thoả mãn được các điều kiện mà chủ đầu tư đề ra thì nhà thầu đó trúng thầu.
Hình thức này được gọi là không thành công khi không có người dự thầu hoặc không có
Nhà thầu nào đưa ra các điều kiện chấp nhận được, khi đó sẽ tổ chức mở thầu lại. Đối
với các gói thầu lớn, phức tạp về công nghệ và kỹ thuật, Chủ đầu tư phải tiến hành sơ
tuyển để lựa chọn Nhà thầu có đủ tư cách, năng lực tham ra dự thầu.
Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu

Đấu thầu hạn chế:
Đây là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có
đủ năng lực tham dự. Thông thường đó là khả năng về tài chính, chuyên môn của Nhà
thầu phù hợp với yêu cầu của công trình. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người
có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hình thức này chỉ được xem xét áp
dụng khi có một trong các điều kiện sau:
* Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu;
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* Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế;
* Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế.
Việc xét thầu và công nhận trúng thầu giống như hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chỉ định thầu:
Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để
thương thảo hợp đồng.
Đây là hình thức đặc biệt được áp dụng theo quy định của Điều lệ Quản lý quản lý đầu
tư và xây dựng đối với các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước được phép chỉ định thầu.
Hình thức này có thể tiến hành mời thầu giống đấu thầu rộng rãi hay hạn chế. Tuy nhiên,
bên mời thầu chỉ thương thảo hợp đồng với một nhà thầu do người có thẩm quyền quyết
định đầu tư chỉ định, nếu không đạt được yêu cầu mới thương thảo với nhà thầu khác.
Về nội dung và hình thức tổ chức cũng như hình thức đấu thầu hạn chế nhưng khác ở
chỗ không yêu cầu Nhà thầu phải nộp tiền bảo lãnh dự thầu và khi mở thầu không nhất
thiết sự có mặt của đơn vị dự chọn thầu.
Hình thức này chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt sau:
* Trường hợp bất khả kháng do thiên tai địch hoạ, được phép chỉ định ngay cho đơn vị
có đủ năng lực để thực hiện công việc kịp thời. Sau đó phải báo cáo Thủ tướng Chính
phủ về nội dung chỉ định thầu để xem xét phê duyệt;
* Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh, bí mật
quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
* Gói thầu đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở báo cáo thẩm định
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài trợ vốn và các cơ quan
có liên quan.
Trong báo cáo đề nghị chỉ định thầu phải xác định rõ ba nội dung sau:
- Lý do chỉ định thầu;
- Kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được chỉ định thầu;
- Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt
làm căn cứ cho chỉ định thầu;
Khi thực hiện quá trình đấu thầu một dự án do chủ đầu tư đưa ra thìcác DNXD thường
thực hiện một số loại hình thức hợp đồng bằng văn bản (thường gọi là các hợp đồng).
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Một hợp đồng thường là một hiệp định thương mại tự nguyện có giá trị pháp lý được lập
giữa hai bên ký kết mà nhờ đó lợi ích của bên này được đảm bảo bằng hoạt động của
bên kia.
Căn cứ vào thời hạn và tính chất của gói thầu được quy định trong kế hoạch đấu thầu
có hai loại hợp đồng chính được dùng trong việc xây lắp, đó là hợp đồng giá cố định và
hợp đồng điều chỉnh giá.
*. Các hợp đồng giá cố định.
Hợp đồng này đòi hỏi Nhà thầu tiến hành và hoàn thiện công trình đặt ra trong dự án
với tổng số tiền được tính sẵn cho tất cả các công việc và đã được ước tính phù hợp với
các nội dung công việc khác nhau cấu thành công trình. Trường hợp có những phát sinh
ngoài hợp đồng nhưng không do nhà thầu gây ra không thể dự đoán trong khi đấu thầu
thì toàn bộ số tiền cuối cùng phải trả theo giá cố định sẽ không được rõ cho tới khi công
trình hoàn thành. Vì thế khái niệm "giá cố định" được hiểu là giá cả của các công việc ở
vào thời điểm đấu thầu.
*. Hợp đồng có điều chỉnh giá
Hợp đồng có điều chỉnh giá là hợp đồng áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm
ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và khối lượng hoặc
có biến động lớn về giá cả do chính sách của Nhà nước thay đổi và hợp đồng có thời
gian thực hiện trên 12 tháng. Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng chỉ được thực hiện khi:
+ Trong hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt
có quy định cụ thể điều kiện, giới hạn các phần việc hoặc hạng mục được điều chỉnh và
công thức điều chỉnh giá.
+ Được các bên liên quan xác nhận, được người có thẩm quyền cho phép, áp dụng trong
các trường hợp:
- Khi có những khối lượng, số lượng phát sinh (tăng hoặc giảm) không phải do nhà thầu
gây ra;
- Khi có sự biến động về giá do chính sách của nhà nước thay đổi đối với các yếu tố
nhân công, nguyên vật liệu và thiết bị của những hợp đồng có điều chỉnh giá với thời
gian thực hiện trên 12 tháng. Trượt giá chỉ được tính từ tháng thứ 13 kể từ thời điểm bắt
đầu thực hiện hợp đồng.
+ Giá trị của hợp đồng sau khi điều chỉnh không được vượt tổng dự toán, dự toán hoặc
giá gói thầu xác định trong kế hoạch đấu thầu đã được duyệt. Tổng giá trị điều chỉnh và
giá trị các hợp đồng thuộc dự án không được vượt tổng mức đầu tư được duyệt.
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Nội dung phương pháp đấu thầu trong nước.
Điều kiện của bên tham ra dự thầu trong nước:
Các đơn vị xây lắp đều có thể tham ra dự sơ tuyển đấu thầu khi có đủ các điều kiện cơ
bản sau:
- Phải có giấy phép kinh doanh và giấy phép hành nghề xây dựng theo đúng với loại
công việc của công trình đấu thầu. Đúng phạm vi hoạt động được cấp có thẩm quyền
cấp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều kiện này nhằm đảm bảo Nhà thầu
là một tổ chức kinh doanh hợp pháp.
- Phải có đủ năng lực về trình độ chuyên môn, tài chính, nhân công,... đáp ứng được các
yêu cầu đặt ra trong hồ sơ mời thầu.
- Một tổ chức tham ra đấu thầu chỉ được phép gửi một đơn vị dự thầu trong một công
trình đấu thầu nếu đơn vị chọn qua vòng sơ tuyển. Nếu có sự liên danh để dự thầu thì
phải cử một đại diện, đơn vị đại diện phải có 40% vốn của liên danh và phải kê khai rõ
các đơn vị liên danh. Tất nhiên, đơn vị liên danh cũng phải có đủ các điều kiện trên và
cùng chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư nếu trúng thầu.
Giữa các đơn vị liên danh phải có hợp đồng liên danh và phải có hợp đồng kinh tế phân
định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của từng đơn vị.
Bên cạnh đó, nhà thầu chính phải chuẩn bị toàn bộ hồ sơ sau khi tham khảo và tìm hiểu
kỹ các yếu tố có liên quan đến công trình gửi đến chủ đầu tư.
Bên mời thầu không được tham ra với tư cách là Nhà thầu đối với các gói thầu do mình
tổ chức
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