
NGAN HANG NBA NLJ'OC VIIT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY QUAN L'c TA! SAN Dc Ip  — Tiy do — Hnh phüc 

Ha Nç5i, ngàyL&3 tháng nám 2020 

THU' MYI 
x . ., A Tham gia de xuat gia tir van 1p dir an/bao cao dau tir 

mua tri s& lam vic cüa VAMC 

KInh gui:  

Cong ty Quán 1 tài san (VAMC) dang chu.n bj thrc hin mua tri1 si lam vic; 
VAMC kfnh m?xi Qu Cong ty tham gia d xut giá fir vAn 1p dir anlbao cáo du fir mua 
tru sâ lam viêc cüa VAMC nhii sau: 

1. Mo tã khái quát v dr an: 

- Du an: Mua tru s lam vic cüa VAMC (trii sO' chinh a Ha Ni); 

- Don vj thrc hin dir an: Cong ty Quãn 1 tài san (VAMC); 

- Ngun vn: Vn cña VAMC (Doanh nghip 100% vn nhà rnrâc); 

- Ngãn sách: khoáng 200 t dng. 

2. Miic dIch thuê tir vAn: 

- Lp dir án/báo cáo du fir mua trii sO' cüa VAMC. 

3. Ni dung, Phm vi cong vic: 

- Don vj thrc hin tir vAn 1p dir ánlbáo cáo dAn fir vic mua tri1 sO' lam vic cüa 
VAMC phü hçip vâi các tiêu chI, yêu cAn co bàn cüa VAMC theo dung quy dnh pháp 
luat hin hành (Phu luc dInh kern,). 

- NOi dung cong vic: Nghiên ciru ye s1r cAn thit dAn fix và quy mô dAn tu; Tin 
hành tip xüc, thäm do thj trithng tim nguôn cung irng; xem xét khâ nAng ye nguôn von 
dAn fir và lisa ch9n hinh thrc dâu tu; Tiên hành diêu tra, khão sat dja diem phU hcip vâi 
cac tiêu chI, yeu câu co bàn cüa VAMC; Lp ho so di an dâu ttr và van bàn trInh cap cO 
thAm quyn cüa VAMC xem xét, quyêt djnh dâu tu d an. 

- ThO'i gian thirc hin djch vi tu vAn (khoáng 30 ngày, k tir khi hçrp dng dirge 
k) 

4. Yêu cAn näng lc và kinh nghim, nhân siy don vj tir vAn 

STT 
Tiêu chuan 

1 Kinh nghim và näng lçrc 



STT Tiêu chun 

• 
Däng kI hoat dng kinh doanh trong linh virc tu vn 1p và quàn 1 dir an 
dâu tu, Co tôi thiêu 05 näm kinh nghim trong linh vrc nay. 

1.2 
Dã thrc hin thi thiu 02 hcrp dng djch vii tu vn 1p dir an du tu tucmg 
tu (ye tIrth chat, quy mô, giá tn), trong dO cO tôi thiêu 01 hcxp dông cO giá 
trj lón hon 200 t dông trong 02 nãm gân dày nhât. 

• 
1 3 Co cu th chi'rc dcrn vj tu vn: Co s lucrng nhân sr tu vn 1p  dir an dâu tu 

tr 10 ngiRri tth len (tInh den thi diem tham dir djch v tu van). 

1.4 

Yêu cu v tài chInh: 

- Biên bàn kim tra quyt toán thu cüa nhà thu trong näm tài chInh gn 
nhât (neu co); 

- Ti khai tx quyt toán thu (thug GTGT và thu thu nhp doanh nghip) 
cO xác nhan cUa Ca quan thu ye thii diem dã np t? khai trong näm tài 
chInh gân nhât; 

- Van bàn xác nhan cüa ca quan quàn 1 thu (xac nhan np cà näm) v 
vic thc hin nghia vi np thuê trong nàm tài chInh gân nhât; 

- Báo cáo Tài chInh trong 11am tài chInh gAn nht (nu cO). 

2 Nhân sir 

2.1 Tir vn trithng, chü nhim di an 

Tu vn truàng, chü nhim dir an dã thirc hin ti thiu 02 dir an; có kinh 
nghim tôi thiêu 05 näm cong tác tai  vj trI t.r van trurng, chü nhim dir an; 
cO bang câp/chrng chi chuyên mon phü hçip vâi dr an. 

2.2 Nhân sir tham gia di an 

~ 70% nhãn sir trirc tip tham gia dir an có kinh nghim ti thiu 02 näm trâ 
len trong linh virc tu van lap  dr an dâu tir; có bang câp/chrng chi chuyên 
mon phü hcp vâi dir an. 

5. Các tài 1iu, báo cáo hoàn thành san khi tir vn 

- Các báo cáo d thrc hin du tu dir an theo dung quy djnh pháp luat hin hành 
và phfi hqp vâi the tiêu chI cfia VAMC. 

6. H so' tham gia dch vtj tu vn (theo bieu máu dInh kern): 

- Bang d xut giá djch vi tu vn - mu 01; 

- Bàn mô tá Ca cu t chirc và kinh nghim cüa don vj tin vn - mu 02; 

- Giâi pháp và phuong pháp 1un tng quát do don vj tin vn d& xuAt d thirc hin 
DVTV - mu 03; 
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- Danh sách chuyên gia tham gia thrc hin djch vi tu vn — Mu s 04; 

- L 1ch chuyên gia thrc hin djch vit tu vn — Mu s 05; 

- Tin d thirc hin cong vic — Mu 06; 

- Bang tng hçxp chi phi — Mu s6 07; 

- Thu lao cho chuyên gia — Mu s 08; 

- Clii phi khác cho chuyên gia — Mu s6 09; 

- Giy tä chi.rng minh nang lirc và kinh nghim, nhân sir (Bàn sao có cOng 
ching/chfrng thrc hoc do dcm vj tr sao y); 

- Giy ti khác (nu co). 

7. Th&i hn, dja dim np h so!: 

- ThOi gian np h sd: Chm nht 09h00, ngày)O.I.O020. 

- sa gui v dja chi: Ban Hãnh chInh — Nhân sr, Cong ty Quân 1 tài san — 
T.ng 2, Nlià G, Tni si Ngãn hang Nhà ni.xâc, S6 49 L Thai T& Phi.r?mg L Thai T& 
Hoãn Kim, Ha Ni. 

- Din thoai: 024.3935.2884 hoc 0983.906.560 (Ms. Nhung) 

Trân tr9ng./. 

NcrinhIn: 

- Nhu trén; 
- Luu ThITS, HCNS. 



PH1J LUC 

TIEU ciii, yEu CAU c BAN yE TRV SO LAM VUC CUA VAMC 

1. V mat pháp 1: 

a. Chü sfr dirng dt, s& hfru tôa nhà 

- Là chü si hüu, sir d%mg hcip pháp; dugc chuyn nhucmg mua ban. 

- Dã hoân thành toàn b các nghia vi tài chInh di vii Nhà nuâc lien quan dn 

quyn str dimg dt,quyn sâ hilu tôa nba. 

b. Quyn sir diing dt, quyn s& hü'u tôa nhà 

- Dixçic cci quan Nba nuic cO thm quyn cp "GiAy chirng nh.n quyn sf1 diing 

dAt, quyn sir hüu nhà & và tài san khác gn lin vii dAt" di vii thi:ra dat, tôa nhà. 

- Không nâm trong quy hoach. 

- Không có tranh chip v quyn sir ding dAt, quyn sir htru nhà, cong trinh xay 

d\rng gn lin vii dAt; Vic xây dirng, sir diing tea nhà tuân thñ dAy dii theo quy djnh 

ciia pháp lut. 

- Không bj kê biên d bão dam thi hành an. 

- Trrnmg h9p tOa nhà dang ducrc lam tài san bão dam d duçic cp tIn dicing: Phài 

dugc ben nh.n bào dam chap thu.n cho phép chuyn nhugng, mua ban. 

- Truông hçip thira dAt có ngun gc dircic Nba nuic giao dAt, cho thuê dAt thI 

thii h.n duçic. giao dAt, cho thuê dAt con li t6i thiu là 20 nam tInh dn thOi dim dir 

thu. 

- TOa nba dang duçic sir dung cho miic dIch van phOng. 

2. Yêu cu v din tIch, vj trI ella tOa nhà 

a. Tôa nhà riêng bit, dc 1p: 

- TOa nba riêng bit, dc l.p (khOng sir diing chung vii các dan vj khac). 

- CO tng din tIch sfi ding t6i thiu tir 3.000 m2 dn thi da 5.500 m2, bao gm: 

din tIch lam vic, din tIch sir ding chung và din tIch chuyên dimg; vii ngân sách mua 

khoàng 200 t' dng. 

- Mt tin: rng ti thiu 15 m. 

- Co tang hm hoc CO kbuôn viên thuc tOa nba ding lam ch d xe cho It nht 

10 ô to, 150 xe may. 

b. V trI, dja dim: 



- Trong khu virc ni thành thuc các qi4n: Hoàn Kim, Ba DInh, Tây H, Hai Ba 

Trung, Dng Da, Cu Giy, Thanh Xuân. 

- Cách tri sâ Ngân hang Nhà ni.râc (49 L Thai T& qun Hoàn Kim, Ha Ni) 

không qua 10 km phtrcrng tin di chuyn bng ô to. 

- Tôa nhà nAm trên rnt durng chInh O to tránh nhau dxçc. 

3. V h thong k5 thut: 

a. H thong phông cháy chfra cháy: Dam báo tiêu chu.n an toàn PCCC theo quy 

djnh cüa pháp 1ut. 

b. H thong diu hôa, thông gió: Ph'ie vi cho toàn b din tIch sir ding cüa tàa 

nhà. 

c. H thng thang may: 

- Ti thiu có 02 thang may, có tài trc)ng tr 9 nguñ (600kg) trô len, có tern kim 

dnh an toàn con hiêu lire tInh dn thii dim dr thu. 

- Ti thiu CO 01 thang b. 

d. H thong din: Ngun din phü hçp vâi tiêu chu.n Vit Nam TCVN theo quy 

djnh hin hành. 

e. H thng cap, thoát ntr6c: H thng cp nuâc sach,  h thng thoát nuâc diing 

tiêu chuAn Vit Narn theo quy djnh hin hành. 

4. V cu trüc tOa nhà 

a. cao trn (thông thüy): Tü 2.5 rn trâ len. 

b. Khã näng chu täi cüa san: Tr 400 kg/m2 trâ len. 

NG1 

SAN 
'rc iit 

T N/ 



MusO1 

BANG BE xuAT GLk D!CH  Vç TI! VAN 

Ha Nç5i, ngày tháng nám 2020 

KInh gfri: Cong ty trách nhim hU'u hin mt thành viên 
Quãn 1 tài san cüa các t chfrc tin diing Vit Nam (sau day gi VAMC) 

Sau khi nghiên ciru thi.r mi tham gia chào giá djch vii tu vn 1p dir ánlbáo cáo 

du tu dr an "Mua tri s& lam vic ciia VAMC", chimg tôi,  [Ghi ten dcxn vj tu 
vdnJ, cam k& cung cp djch vii tu vn [Ghi phgm vi djch vy tw vôn] vOi tng s 
tin là [Ghi giá trj bcng s6, bang chI-]. Thô'i gian thic hin hçp dng là  

Hiu hrc cüa d xut giá djch vii ti.r Vâfl là ngày, k tir ngày.  

Chüng tôi cam k&: 

1. Không dang trong qua trinh giái th; không bj kt lun dang lam vào tlnh trng 
phá san hoc ncr không CO khá nAng chi trã theo quy djnh cüa pháp luat. 

2. Không vi pham quy dnh v tu vn 1p dr an du tir. 

Dti din hçrp pháp cüa dcm v tr vn 

[Ghi ten, chz-c danh, kj ten và dóng du] 

Trw&ng hcrp dgi din theo pháp luat cza nhà thcu zy quyn cho c4p dithi kj d xut thI 
phái gi-i kern theo Gi4 z'ey quyn; trzthng hcip tqi diu l cong ty hoc tgi các tài lieu 
khác lien quan có phdn cOng trách nhirn cho cp dzthi kj d xut giá djch vy tu vdn thI 
phái gii kern theo các van ban nay. 



MusiO2 

ca CAU TO CHI1C VA KINH NGHIM 
CUADCNV! TU VAN 

A. Co cu t chfrc cüa don vi tir vn 

[Mo tá torn rr qua trInh hInh thành và t chi-c cáa dan vj tzr vcln và vic lien danh 
(nlzi co) d thtc hiên hcrp dng nay] 

B. Kinh nghim cüa do'n vj tir vn 

Các gói thu DVTV ttxong tir dam bâo tin d và chit hrçmg do dcm vj tu vn thrc 
hin trong yang [Ghi s nàrn]' näm gAn day. 

Dan vj tw vá'n dwçrc yêu cdu s& dyng bang sau d kê khai cho rni DJ'TV twang t nhw 

DVYY dirçrc yêu cu trong gói thcu nay ma dan vj dâ thyc hiçn (thtc hin dç5c lçp 
hoác lien danh vái dan vj khác). 

Ten dir an 

Dja dim thirc hin 

Ten chü du tu 

Ten gOi thu 

Giá hçp dng 

Thii gian thrc hin hcip dng 
(neu r5 tz ngày ... dIn ngày ...) 

Giá tn DVTV2  

Dan vj lii vAn phâi gui kern theo bàn sao Co cong chi'rnglchIrng thirc hoc do dan vj ti.r 
vAn ti sao y các van bàn, tài 1iu lien quan. 

'Ghi sc nárn cy thl can c& tInh chdt và yêu cu cza dt an (thông thw&ng là 3, 4 hoc 
5 nàm, dOi vái dir an dan gián thI cO the quy djnh It han 3 näm). 

2 Ghi rö giá tn DJ'TVdc thrc hiçn, trwông hçrp dan vj tw vá'n tham gia vái tzt cách là 
thành viên trong lien danh thI ghi giá trj twang &ng vái phán cOng viçc do rnInh thyc 
hiçn. 



Mau so 03 

GIAI PHAP VA PHUYNG PHAP LUN TONG QUAT 
DO BONY! TU'VANBE xuATDE TI{LIC IIINDJCH YIJTU VAN 

Doi vi tit ván chudn bj d xuát k9 thut (ca biu dâ) gm 3 phcn: 

1. Giáipháp vàphiwngpháp luçn 

2. K hoqch cong tác 

3. Td ch&c và nhán sit. 



x Mau so 04 

DANH SACH CIIUYEN GIA THAM GIA THIIC H1IN DICH  VU TIX vAN 

Stt 
HQ và 
Ten 

Quoc 

tich 

Chfrc 
danh b6 

tn 
trong 

gói thu 

Dia 
diem 
1am 

viec 

S cong (ngtroilthang) 

T oig 
so 

thang 
cong 

Hng 
muc 

0 

cong 
vic 1 

(1) 

Hing 
muc 
cong 
vic 2 

(2) 

1 
0 

(n) 

Tai 
Cong 

ty2  

Tai 
Thi0rc 
dja3 

I. Nhân sir chü cht cüa nhà thu4  

1 

[Vidzv 
Ong 

Nguyen 
Van A] 

[Vit 
NamJ 

[Tw vá'n 
trithng/ 

[COng 
tyJ 

[2.0 
tháng/ 

[1.0 
thángJ 

[Thtc 
djqJ 

[0.5 
thángJ 

[2.5 
thángj 

2 

II. Nhãn sir chü cht do nhà thu huy dng 

1 
[Cong 

ty] 
[2.0 

tháng] 
/7.0 

tháng] 

'Liçt kê các hçzng myc cOng .vic phái thyc hin trên cc' thphIi hcip vói MJu s 06. 

2  C3t nay the hin s cOng cza môi nhán sy lam viçc tgi cOng ty (bang tong các cç3t 
(J)+(2)+... +(n)). 

Cot nay th hin s cOng cüa m& nhân sit lam vic tgi thitc dja (hin trwông dy an) 
(bang tdng các c(3t (1) +(2) +... + (n)). 

4 Nhán st chü chat có hcrp dng lao d3ng dài hgn hogc khOng xác djnh th&i hqn k v&i 
dun vj tu vôn. Trzthng hcrp s& dyng môt so nhán sit chz chOt khong thuç3c quán l cza 
dun vj tit vdn thI kê khai theo Myc II và phái nêu r5 li do. 

9 



[Th [0.5 
df a] thángJ 

[2.5 
thOng] 

2 

Tng(1 
+11) 

III. Nhân si khác 

1 

fCong 
ty] 

[Thtc 
dia] 

Tong 

Tong 
cong 



Mu s 05 

LY LICH CHUYEN GIA flY VAN 

Vj trI dr kin dam nhim: 

Ten nhà thu: 

Ho ten chuyên gia: Quc tjch:  

Ngh nghip: 

Ngày, tháng, näm sinh: 

Tham gia t chrc ngh nghip: 

Qua trinh cong tác: 

Thôi gian Ten co quan don vi 
Cong tác 

Thông tin tham 
chiu 

VI tn cong vic dam 
nhn 

Tr thang/nm dn 
tháng/nam 

... (nêu ten, diçn thogi..... 
email cüa ngw&i 
diccic tham chiEu d 
kkm chi-ng thông 
tin) 

Nhim vi dir kin ducic phân cong trong gói thAu: 

Chi tit nhim vt dr kin duçrc phân cOng 
trong gói thu: 

Nêu kinh nghim thrc hin nhüng cOng 
vic, nhim v1 lien quan truâc day d 
chüng minh khã näng thirc hin cOng vic, 
nhim vi duçrc phân Cong 

[Nêu các hgng myc cong vic ma trong 
Mcu 9 ma chuyên gia ditcic phdn cong 
thzrc hin] 

Ac 
hÔTTH 

N1YT 



Nàng lijc: 

[Mo tá chi tilt kinh nghim và các khóa dào tczo dã tham c4 dáp &ngphqm vi cong tác 
dzs-cic phân cong. Trongphán niO t kin/i nghiç m can nu r6 nJzim vy ã1ucrc p/ian cong 
cy thl trong tz'cng dy an và iên/dja chi cia chi ddu tuVbên m&i thdu.] 

TrInh d hoc van: 

[Nêu rö các bang cá'p lien quan, td chic c4p Mng, thai gian hQc và logi bcng cO'pj 

Ngoi ngtt: 

[Nêu rö trInh d5 ngogi ngi] 

Thông tin lien h: 

fNêu râ ten, sI diçn thogi, e-mail cüa ngwài cá'n lien h dl dli chilu thông tin] 

Tôi xin cam doan các thông tin nêu trên là dáng sr th.t, nu sai tôi xin chju trách 
nhim tmâc pháp 14t. 

______ ngày tháng nám  
Ngtrbi khai 

[K ten, chz-c danh và ghi r6 hQ ten] 

Ghi chü: 

- Titng cá nhán chuyên gia tu- yIn trong danh sách nêu tgi Mu sl 04phái kê khai Mu 
nay. 

- Dcm vj tu- yIn gici kern theo Bàn sao có cOng chi-ng/chzng thtc hoc do dun vj ty sao 
y hçrp dOng lao d5ng; bang tOt nghip, ch&ng chi hành nghe chuyên mon cza các chuyên 
gia tu- van nêu trên. 



x ( Mau so 06 

TIEN DQ TIIIC HIN CONG VIEC 

STT Ni dung cong vic' 
Tháng thfr 2  

1 2 3 4 5 ... n Tng 

1 [VI dy: Cong vic 1: 

1) Thu thp di lieu 

2) Soan tháo báo cáo 

3) Báo cáo sci 

4) Tang hcip j kiè'n 

5)... 

6) Báo cáo cuái cingJ 

2 [VI dy: COng vic 2:...] 

n 

Ghi chit: 

(1) Lift kê tO't cá hgng myc cOng vic, trong m3i hgng myc cOng vic phái nêu tin dç5 
thyc hin các cOng vic cy rh. 

(2) Th&i gian cho m'i cOng vic cy th th hitn bcng biu d, trw&ng hcrp ccn thilt doii 
vj tu vO'n có ghi chá, giái thIch biu d. 



Mu s 07 

TONG HP cm Pm 

Dng tin sü ding: VND 

Hing miic Chi phi 

Thu lao cho chuyên gia (trong nithc) 

Chi phi khác (ngoai thu lao) 

Thu các 1oi 

Tng chi phi 



z L Mau so 08 

THU LAO CHO CH1IYEN GIA 

Dng tin sir ding: \TND 

STT HQ va ten 

Chfrc 
danh 
b tn 
trong 

gói 
thu 

Dia 
dim 
lam 
vic 

Thu 
lao/tháng- 

ngu.roi 
(1) 

S 
tháng- 
ngiroi 

(2) 

Thu lao cho 
chuyên gia = 

(1) x (2) 
Tng' 

I Nhânsichücht 

1 

[Cong 
1)/I 

[Thirc 
da] 

2 

II Nhân sir khác 

1 

[Cong 
z] 

[Thtc 
ã'ja] 

2 

Ting cn 

1  Bang tdng thI lao cho chuyên gia ó hai dja dim lam vic: cOng ty và thrc dja. 

/ Tru-&ng hcrp th dyng chuyên gia trong ntthc, m&c litcing du-crc thyc hin theo hzthng 
dan cza B5 Lao d5ng Thwcing binh và Xà hç5i. 



Mu s 09 

Cm PHI KIHAC CHO CHUYEN GIA 

Dng tin sü diing: VND 

TT Miêu tã 
Don v! 

tInh 

Chi 
phI! 

don vi 
(1) 

So 
itrong 

(2) 

Chi phi 
= (1) x (2) 

[Cong tác phi] [Ngày] 

fChuyln bay qudc ti] [Chuylnj 

[Chi phi lien lgcj 

[Thilt bj, tài lieu...] 

[ChiphI di igi trong 
nithc] 

[Thuê vánphc3ng, thw k) 
h trcr] 

[Dào tgo nhdn st cza chz 
du tu] 

Tng chi phi 
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