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Trong quá trình tham ra đấu thầu và nhận thầu, Chủ đầu tư và Nhà thầu cũng như các
bên có liên quan phải thực hiện một số nguyên tắc sau:

Nguyên tắc cạnh tranh công bằng
Các Nhà thầu tham ra thầu đều phải được Chủ đầu tư đối xử ngang nhau, những thông
tin cần thiết cần phải được cung cấp đầy đủ, chính xác, không thiên vị bên nào và hoàn
toàn công khai.

Nguyên tắc bí mật:
Chủ đầu tư phải giữ bí mật về số liệu, thông tin có liên quan của các Nhà thầu về dự án
đang được thực hiện đấu thầu, không được tiết lộ thông tin của Nhà thầu này cho Nhà
thầu khác.

Nguyên tắc đánh giá công bằng:
Các hồ sơ phải được đánh giá một cánh chính xác đúng theo chuẩn mực và được đánh
giá bởi Hội đồng xét thầu có năng lực và phẩm chất, không thiên vị bên nào. Phải lượng
hoá được kết quả xét thầu để có sự lựa chọn và quyết định chính xác. Phải loại ngay
những Nhà thầu có hành vi vi phạm Quy chế đấu thầu. Phải giải thích đầy đủ khi có
quyết định loại bỏ hay lựa chọn Nhà thầu để tránh sự nghi ngờ của các bên tham gia.

Nguyên tắc đòi hỏi về năng lực:
Khi tổ chức đấu thầu hay khi tham gia đấu thầu, Chủ đầu tư và câc Nhà thầu phải có
được các năng lực thực tế để có thể đảm bảo được các yêu cầu của dự án đề ra như kỹ
thuật, tài chính, máy móc, thiết bị... Nguyên tắc này được đặt ra để tránh tình trạng thiệt
hại do Chủ đầu tư hay Nhà thầu không đủ điều kiện để thực hiện các cam kết của mình,
làm vỡ hiệu quả cơ chế đấu thầu gây tốn kém cho Nhà nước.
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Nguyên tắc trách nhiệm:
Trách nhiệm của Chủ đầu tư và Nhà thầu phải được xác nhận cụ thể trong quá trình thực
hiện cũng như sau khi hoàn thành công trình. Mặt khác, giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu
phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về đấu thầu.
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