
3 HỒ SƠ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH CHUNG CƯ HƯNG NGÂN 
 

 

CHƯƠNG I 
CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU 

A. TỔNG QUÁT: 

I. Nội dung Chào hàng cạnh tranh: 
1.Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành nhà chung cư Hưng Ngân 

+ Bên mời thầu: Ban quản trị Chung cư Hưng Ngân 
+ Địa chỉ: 48A Đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 

TP Hồ Chí Minh (Địa chỉ liên hệ chi tiết xem BDL). 
+ Loại nhà chung cư: Căn hộ, Shophouse, Văn phòng cho thuê. 
+  Quy mô: Nhà chung cư chung cư (số tầng, số căn hộ) :  Gồm có 4 Block (03 

Block đã đưa vào khai thác 01 Block chưa xây dựng/block B2) 
- Số tầng: 02 tầng hầm + 22 tầng (không kể lửng tại trệt) + mái che thang tại 

sân thượng. 
- Tổng diện tích sàn đã xây dựng (Block A1+A2+B1) là: 105.624,82m2 
- Số căn hộ: 971 căn, tổng diện tích sử dụng là: 62.202m2 (Trong đó: 945 căn 

hộ, 26 Shophouse).  
 + Các công trình, máy móc thiết bị phục vụ cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, 

người sử dụng nhà chung cư: Gồm có: 
- Hệ thống kết cấu, kiến trúc của 03 Block A1-A2-B1; 
- Hệ thống điện của 03 Block A1-A2-B1; 
- Hệ thống cấp thoát nước của 03 Block A1-A2-B1; 
- Hệ thống thông gió và điều hòa không khí của 03 Block A1-A2-B1; 
- Hệ thống PCCC của 03 Block A1-A2-B1; 
- Hệ thống điện nhẹ của 03 Block A1-A2-B1;  
- Hệ thống thang máy, thang bộ thoát hiểm của 03 Block A1-A2-B1 (10 thang 

máy, 06 thang bộ thoát hiểm); 
- Hệ thống xử lý nước thải của dự án; 
- Cảnh quan xung quanh Chung cư và các tiện ích khác trong chung cư; 
- Hệ thống đường giao thông nội bộ xung quanh chung cư. 
-  Hệ thống bơm nước tự động 
- Hệ thống giữ xe thông minh 
- Tầng hầm giữ xe hiện hữu: Nhà thầu chỉ khảo sát và chào giá phần diện tích 

giữ xe hai bánh. Phần diện tích giữ xe bốn bánh (ô tô) đang trong thời gian 
chờ thông tin xác minh quyền sở hữu của cơ quan quản lý Nhà nước, hiện do 
Chủ đầu tư khai thác. 

2. Nội dung gói thầu: Xem bảng dữ liệu (BDL) 
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Xem BDL 
4. Hình thức hợp đồng: Xem BDL 

II. Nguồn vốn:  
2.1 Nguồn thu: 



4 HỒ SƠ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH CHUNG CƯ HƯNG NGÂN 
 

 

Từ nguồn thu tiền phí dịch vụ quản lý vận hành của các căn hộ, shophouse, văn 
phòng thương mại thuộc sở hữu của CĐT tầng trệt Block B1 chưa khai thác , tiền 
trông giữ xe máy các loại và xe ô tô vãng lai, Các dịch vụ khác theo quy định của 
pháp luật. 
2.2 Quy định bắt buộc liên quan đến nguồn thu: 
+ Nhà thầu không chào giá đối với hạng mục giữ xe ô tô (04 bánh) trong hầm và các 
tài sản khác của Chủ đầu tư nhưng phải chủ động thương thảo với Chủ đầu tư để đảm 
bảo có đủ nguồn kinh phí bù đắp chi phí quản lý vận hành. 
+ Nhà thầu phải đảm bảo không tăng giá thu phí căn hộ đối với cư dân trong thời gian 
tối thiểu một năm (Mức phí quản lý hiện hữu 4.400 đ/m2 đã bao gồm VAT, phí giữ xe 
hai bánh 80.000 đ/xe đã bao gồm VAT). 
+ Nhà thầu phải cam kết trích lập quỹ kết dư để đảm bảo chi phí thù lao và các hoạt 
động xã hội của Ban Quản trị. Mức tối thiểu: 25.000.000 đồng (chưa bao gồm các 
khoản thu phát sinh khác). 
III. Tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu 

1.Tư cách hợp lệ của Nhà thầu: 
+ Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, 

trong nội dung đăng ký có nội dung công việc phù hợp với gói thầu. 
+ Nhà thầu hạch toán độc lập, không có cổ phần hoặc chịu sự chi phối của Bên 

mời thầu, không trong thời gian bị cấm tham gia đấu thầu. 
+ Không bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận tài chính không lành mạnh, 

không nợ xấu (nhóm V) đối với ngân hàng, đang lâm vào tình trạng phá sản, 
không còn khả năng chi trả. 

+ Có tên được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục quản lý 
nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng. 

+ Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định taị điều 6 Luật đấu thầu 
+ Các nội dung khác theo BDL 

2. Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu: 
+ Nhà thầu có kinh nghiệm hoạt động thuộc lĩnh vực QLVH nhà chung cư ≥ 01 

năm đến thời điểm đóng thầu. 
+ Đã và đang quản lý vận hành tối thiểu 02 tòa nhà chung cư có điều kiện 

tương tự (ít nhất một tòa có số căn hộ >900 căn; có thang máy, có hệ thống 
PCCC tự động, hệ thống xử lý nước thải, có hệ thống giữ xe thông minh) 

+ Có nhân sự thực hiện công tác Trưởng ban QLVH có kinh nghiệm đã làm 
công tác quản lý vận hành nhà Chung cư ≥ 02 năm, đã làm Trưởng ban 
QLVH ít nhất 01 Chung cư tương đương (Số căn hộ >900 căn; có thang 
máy, có hệ thống PCCC tự động, hệ thống xử lý nước thải, có hệ thống giữ 
xe thông minh). 

+ Có nhân sự thực hiện công việc Tổ trưởng kỹ thuật có kinh nghiệm đã làm 
công tác kỹ thuật ≥ 02 năm, đã làm Tổ trưởng kỹ thuật ít nhất 01 Chung cư 
tương đương (Số căn hộ >900 căn; có thang máy, có hệ thống PCCC tự 
động, hệ thống xử lý nước thải, có hệ thống giữ xe thông minh). 


