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CHƯƠNG 15
MUA SẮM CHÍNH PHỦ
Điều 15.1: Giải thích từ ngữ
Trong Chương này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) và hợp đồng nhượng quyền là các th a
thu n hợp đồng với mục đích chính là xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng,
toà nhà, công trình chức năng hay các công trình khác thuộc sở hữu nhà nước, trong đó, để thực
hiện thoả thu n hợp đồng, cơ quan mua sắm trao cho nhà thầu quyền sở hữu tạm thời hoặc quyền
kiểm soát và v n hành công trình trong một thời gian cụ thể cũng như quyền thu phí sử dụng
công trình đó trong thời gian thực hiện hợp đồng;
Hàng hoá và dịch vụ thương mại là loại hàng hoá hoặc dịch vụ được bán hoặc chào bán rộng
rãi trên thị trường thương mại cho, và thường được mua bởi, tổ chức, cá nhân không thuộc chính
phủ và không sử dụng vì mục đích công;
Văn bản là việc diễn đạt bằng từ ngữ hoặc bằng số có thể đọc, sao chép và sau đó có thể truyền
đạt được. Văn bản có thể bao gồm cả những thông tin được truyền và lưu trữ dưới dạng điện tử;
Chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu theo đó cơ quan mua sắm tự lựa chọn một hoặc
một số nhà thầu;
Danh sách sử dụng nhiều lần là danh sách nhà thầu được cơ quan mua sắm xác định đáp ứng
điều kiện tham gia vào danh sách này và dự định sử dụng nhiều lần;
Thông báo mời thầu là thông báo do cơ quan mua sắm đăng tải mời các nhà thầu quan tâm nộp
hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu hoặc cả hai;
Biện pháp ưu đãi trong nước là bất kỳ điều kiện hoặc cam kết nào yêu cầu sử dụng hàm lượng
trong nước, nhà thầu trong nước, nhượng quyền công nghệ, chuyển giao công nghệ, đầu tư,
thương mại đối lưu hay các hành động tương tự nhằm khuyến khích sự phát triển trong nước
hoặc cải thiện cán cân thanh toán của một Nước thành viên;
Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu mà tất cả nhà thầu quan tâm đều có thể nộp hồ
sơ dự thầu;
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Cơ quan mua sắm là cơ quan được liệt kê trong Phụ lục 15-A;
Đăng tải là việc phổ biến thông tin thông qua báo chí hoặc phương tiện điện tử một cách rộng rãi
và công chúng có thể tiếp c n dễ dàng;
Nhà thầu đáp ứng yêu cầu là nhà thầu được cơ quan mua sắm công nh n đáp ứng các điều kiện
tham dự thầu;
Đấu thầu hạn chế là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó cơ quan mua sắm chỉ mời các nhà
thầu đáp ứng yêu cầu nộp hồ sơ dự thầu;
Dịch vụ bao gồm cả các dịch vụ xây dựng, trừ trường hợp được quy định khác;
Nhà thầu là cá nhân/pháp nhân hoặc một nhóm cá nhân/pháp nhân cung cấp hoặc có thể cung
cấp hàng hoá hay dịch vụ cho cơ quan mua sắm; và
Tiêu chuẩn kỹ thuật là các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, trong đó:
(a) đưa ra tiêu chuẩn về:
(i) hàng hoá cần mua sắm, bao gồm chất lượng, chức năng v n hành, độ an toàn và
kích thước, hoặc các quy trình và phương pháp sản xuất hàng hóa đó; hoặc
(ii) dịch vụ cần mua sắm, hay các quy trình hoặc phương pháp cung cấp dịch vụ đó, bao
gồm cả các quy định hành chính có thể áp dụng; hoặc
(b) đưa ra yêu cầu về thu t ngữ, biểu tượng, đóng gói, ký hiệu hay nhãn hiệu áp dụng đối
với hàng hoá hoặc dịch vụ cần mua sắm.
Điều 15.2: Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh
1. Chương này áp dụng đối với các quy định và việc thực thi liên quan đến gói thầu thuộc phạm
vi điều chỉnh.
2.

Trong Chương này, gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh là gói thầu mua sắm của chính phủ:
(a) đối với hàng hoá, dịch vụ hoặc kết hợp cả hai được quy định cụ thể trong Bản chào của
mỗi Nước thành viên tại Phụ lục 15-A;
(b) dưới bất kỳ hình thức hợp đồng nào, bao gồm mua, thuê hoặc thuê mua có hay không có
ý định mua lại, các hợp đồng BOT và hợp đồng nhượng quyền;
3

(c) có giá gói thầu, được xác định theo quy định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều này, bằng
hoặc cao hơn ngưỡng tương ứng được quy định trong Bản chào của một Nước thành
viên thuộc Phụ lục 15-A tại thời điểm đăng tải thông báo mời thầu;
(d) gói thầu thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm; và
(e) không được loại trừ kh i phạm vi điều chỉnh của Hiệp định này.
Hoạt động không thuộc phạm vi điều chỉnh
3. Trừ trường hợp được quy định khác trong Bản chào của một Nước thành viên tại Phụ lục 15A, Chương này không áp dụng đối với:
(a) hoạt động mua hay thuê đất, các công trình hiện hữu hoặc bất động sản khác hay các
quyền liên quan;
(b) các thoả thu n không mang tính hợp đồng hay bất kỳ hình thức hỗ trợ nào mà một Nước
thành viên, bao gồm cả cơ quan mua sắm của mình cung cấp, bao gồm các thoả thu n
hợp tác, viện trợ không hoàn lại, các khoản vay, cấp vốn qua cổ phiếu, các khoản bảo
lãnh, trợ cấp, ưu đãi tài chính và th a thu n tài trợ;
(c) hoạt động mua dịch vụ lưu ký hoặc uỷ thác tài chính; dịch vụ thanh toán nợ và quản lý
đối với các tổ chức tín dụng; hoặc các dịch vụ liên quan đến bán, mua lại và phân bổ nợ
công, bao gồm các khoản vay và trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá và các chứng khoán
khác;
(d) các hợp đồng tuyển dụng trong khu vực công;
(e) các gói thầu:
(i) được thực hiện với mục đích cụ thể là hỗ trợ quốc tế, bao gồm cả viện trợ phát
triển;
(ii) được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế hay các khoản tài trợ, khoản vay hay hỗ trợ
khác của nước ngoài hoặc quốc tế có yêu cầu áp dụng các quy trình hoặc điều kiện
đấu thầu của tổ chức hay nhà tài trợ quốc tế đó. Trường hợp các quy trình hoặc
điều kiện đấu thầu của tổ chức hay nhà tài trợ quốc tế không hạn chế sự tham dự
của các nhà thầu, việc mua sắm đó phải tuân thủ theo Khoản 1 Điều 15.4 (Các
nguyên tắc chung); hoặc
(iii) được thực hiện theo quy trình hay điều kiện cụ thể của một thoả thu n quốc tế liên
quan đến việc đóng quân hoặc liên quan đến việc các Nước thành viên cùng triển
khai một dự án; và
(f) mua sắm hàng hoá hoặc dịch vụ bên ngoài lãnh thổ của Nước thành viên để tiêu dùng
bên ngoài lãnh thổ của Nước thành viên đó.
Bản chào mở cửa thị trường
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4.

Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ quy định rõ các thông tin sau trong Bản chào của mình tại
Phụ lục 15-A:
(a) trong Phần A, các cơ quan cấp trung ương có gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của
Chương này;
(b) trong Phần B, các cơ quan cấp địa phương có gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của
Chương này;
(c) trong Phần C, các cơ quan khác có gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương này;
(d) trong Phần D, các hàng hoá thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương này;
(e) trong Phần E, các dịch vụ, ngoài dịch vụ xây dựng, thuộc phạm vi điều chỉnh của
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Chương này;
trong Phần F, các dịch vụ xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương này;
trong Phần G, các Lưu ý Chung;
trong Phần H, Công thức điều chỉnh Ngưỡng được áp dụng;
trong Phần I, thông tin cần công bố theo yêu cầu tại Khoản 2 Điều 15.6 (Đăng tải thông
tin đấu thầu); và
trong Phần J, các biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi theo quy định tại Điều 15.5 (Các
biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi).

Sự tuân thủ
5. Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ đảm bảo các cơ quan mua sắm của mình tuân thủ đúng
quy định của Chương này khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều
chỉnh.
6.

Cơ quan mua sắm không được tạo l p, hình thành, cấu trúc hoặc phân chia một gói thầu
thành những gói riêng biệt trong bất kỳ giai đoạn lựa chọn nhà thầu nào, hay sử dụng một
phương pháp riêng để xác định giá gói thầu, nhằm tránh áp dụng Chương này.

7.

Các quy định của Chương này không ngăn cản một Nước thành viên, bao gồm cả cơ quan
mua sắm của mình, xây dựng các chính sách, quy trình hay mẫu hợp đồng mới về đấu thầu
với điều kiện là không trái với các quy định của Chương này.

Định giá gói thầu
8. Khi xác định giá gói thầu nhằm xác định gói thầu đó có thuộc phạm vi điều chỉnh hay không,
cơ quan mua sắm phải tính toán tổng giá trị ước tính tối đa của gói thầu trong toàn bộ thời
gian thực hiện, bao gồm:
(a) tất cả loại thù lao, bao gồm phí, lệ phí, hoa hồng, lợi tức hoặc các nguồn thu khác có thể
được chi trả theo hợp đồng;
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(b) giá trị của khối lượng công việc, hàng hoá thuộc tuỳ chọn mua thêm; và
(c) các hợp đồng được trao cùng thời điểm hoặc trong một giai đoạn nhất định cho một hoặc
nhiều nhà thầu trong cùng một gói thầu.
9.

Trường hợp không thể xác định tổng giá trị ước tính tối đa của một gói thầu trong toàn bộ
thời gian thực hiện thì gói thầu đó được coi là thuộc phạm vi điều chỉnh, trừ trường hợp được
loại trừ theo Hiệp định này.

Điều 15.3: Các loại trừ
1.

Với yêu cầu là không áp dụng các quy định theo cách phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện
hoặc không có căn cứ giữa các Nước thành viên trong cùng một điều kiện, hoặc gây ra cản
trở trá hình đối với thương mại quốc tế giữa các Nước thành viên, Chương này không ngăn
cản một Nước thành viên, bao gồm các cơ quan mua sắm của mình, thông qua hay duy trì
một quy định:
(a) cần thiết để bảo vệ đạo đức, tr t tự, hay an toàn xã hội;
(b) cần thiết để bảo vệ cuộc sống hay sức khoẻ của con người, động v t hoặc thực v t;
(c) cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hoặc
(d) liên quan đến hàng hoá hoặc dịch vụ của người khuyết t t, của các tổ chức nhân đạo
hoặc phi lợi nhu n, hay của lao động tù nhân.

2.

Các Nước thành viên thống nhất rằng Điểm b, Khoản 1 Điều này bao gồm các quy định cần
thiết về môi trường nhằm bảo vệ cuộc sống hay sức khoẻ của con người, động v t hoặc thực
v t.

Điều 15.4: Các nguyên tắc chung
Đối xử quốc gia và Không phân biệt đối xử
1. Đối với bất kỳ quy định, biện pháp thực thi nào liên quan đến gói thầu thuộc phạm vi điều
chỉnh, mỗi Nước thành viên, bao gồm các cơ quan mua sắm của mình, có nghĩa vụ đối xử
bình đẳng ngay l p tức và vô điều kiện giữa hàng hoá, dịch vụ và nhà thầu của một Nước
thành viên với:
(a) hàng hoá, dịch vụ và nhà thầu trong nước; và
(b) hàng hoá, dịch vụ và nhà thầu của các Nước thành viên khác.
Để rõ nghĩa hơn, nghĩa vụ này chỉ đề c p tới việc đối xử của một Nước thành viên đối với hàng
hoá, dịch vụ hoặc nhà thầu của các Nước thành viên khác trong Hiệp định này.
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2.

Đối với bất kỳ quy định, biện pháp thực thi nào liên quan đến gói thầu thuộc phạm vi điều
chỉnh, một Nước thành viên, bao gồm cả các cơ quan mua sắm của mình, không được:
(a) đối xử với một nhà thầu trong nước kém thu n lợi hơn một nhà thầu trong nước khác do
mức độ phụ thuộc về tổ chức với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc do mức độ sở hữu
của nước ngoài; hoặc
(b) phân biệt đối xử với một nhà thầu trong nước do hàng hoá hoặc dịch vụ mà nhà thầu đó
cung cấp cho một gói thầu cụ thể là hàng hoá hoặc dịch vụ của các Nước thành viên
khác.

3.

Tất cả đơn hàng theo hợp đồng cho gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh đều phải tuân thủ
Khoản 1 và hoản 2 Điều này.

Hình thức lựa chọn nhà thầu
4. Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu thuộc
phạm vi điều chỉnh, trừ những trường hợp được quy định tại Điều 15.9 (Lựa chọn danh sách
ngắn) hoặc Điều 15.10 (Chỉ định thầu).
Quy tắc xuất xứ
5. Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ áp dụng các quy tắc xuất xứ đối với hàng hoá trong gói
thầu thuộc phạm vi điều chỉnh giống như quy tắc xuất xứ mà Nước thành viên đó áp dụng
với hàng hoá cùng loại trong hoạt động thương mại thông thường.
Biện pháp ưu đãi trong nước
6. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, một Nước thành viên, bao gồm các cơ quan mua
sắm của mình, không được yêu cầu, xem xét, áp dụng hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp ưu đãi
trong nước nào ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
Các quy định không áp dụng đấu thầu
7. Khoản 1 và hoản 2 Điều này không áp dụng đối với các loại thuế và phí hải quan áp vào
hoặc liên quan đến hoạt động nh p khẩu, phương pháp tính các loại thuế và phí đó, các quy
định hoặc thủ tục nh p khẩu khác, cũng như các quy định ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ
ngoài các quy định áp dụng với những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh.
Sử dụng phương tiện điện tử
8.

Các Nước thành viên có nghĩa vụ tạo điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu
thuộc phạm vi điều chỉnh thông qua phương tiện điện tử, bao gồm việc công bố thông tin gói
thầu, đăng tải các thông báo và hồ sơ mời thầu cũng như việc tiếp nh n hồ sơ dự thầu.
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9.

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh qua phương tiện điện
tử, cơ quan mua sắm có nghĩa vụ:
(a) đảm bảo sử dụng hệ thống và phần mềm công nghệ thông tin, bao gồm các hệ thống và
phần mềm liên quan đến việc xác thực và mã hoá thông tin mà các hệ thống và phần
mềm này thông dụng, tương thích với những hệ thống và phần mềm công nghệ thông tin
thông dụng khác; và
(b) thiết l p và duy trì cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin do nhà thầu cung cấp, bao
gồm cả hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển và hồ sơ dự thầu.

Điều 15.5: Các biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi
1.

Với sự đồng thu n của các Nước thành viên khác, một Nước thành viên là quốc gia đang
phát triển (Nước đang phát triển) có thể thông qua hoặc duy trì một hoặc một số biện pháp
dưới đây trong thời gian chuyển đổi được nêu tại Phần J trong Bản chào của Nước thành viên
tại Phụ lục 15-A:
(a) cơ chế ưu đãi về giá, với điều kiện là cơ chế đó:
(i) chỉ ưu đãi cho phần hàng hoá hoặc dịch vụ trong hồ sơ dự thầu có xuất xứ từ
Nước đang phát triển đó; và
(ii) minh bạch; nội dung ưu đãi cũng như cách áp dụng ưu đãi trong quá trình lựa
chọn nhà thầu được mô tả rõ ràng trong thông báo mời thầu;
(b) biện pháp ưu đãi trong nước, với điều kiện việc áp dụng hoặc cân nhắc áp dụng biện
pháp ưu đãi trong nước đó được nêu rõ trong thông báo mời thầu.
(c) lộ trình mở cửa của các cơ quan hoặc lĩnh vực cụ thể; và
(d) ngưỡng giá gói thầu chịu sự điều chỉnh của Hiệp định cao hơn ngưỡng chung.
Việc áp dụng biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi không được dẫn đến sự phân biệt đối xử
giữa các Nước thành viên còn lại.

2.

Trong giai đoạn thực thi cam kết, các Nước thành viên có thể đồng ý cho Nước đang phát
triển trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Chương này ngoại trừ Điểm b Khoản 1 Điều
15.4 (Các nguyên tắc chung). Thời gian trì hoãn chỉ bao gồm thời gian cần thiết để chuẩn bị
cho việc thực hiện nghĩa vụ đó.

3.

Nước đang phát triển đã đàm phán thời gian trì hoãn thực hiện nghĩa vụ theo Khoản 2 Điều
này có trách nhiệm liệt kê trong Bản chào tại Phụ lục 15-A thời gian trì hoãn đã được thống
nhất, nghĩa vụ cụ thể trong thời gian trì hoãn và các nghĩa vụ tạm thời mà Nước đang phát
triển đó đồng ý tuân thủ trong thời gian trì hoãn.
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4.

Sau khi Hiệp định này có hiệu lực đối với một Nước đang phát triển, theo yêu cầu của Nước
đang phát triển đó, các Nước thành viên còn lại có thể:
(a) gia hạn thời gian chuyển đổi quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc thời gian trì hoãn thực
hiện nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều này; hoặc
(b) thông qua một biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi mới theo quy định tại Khoản 1 Điều
này trong những trường hợp đặc biệt không lường trước được.

5.

Nước đang phát triển đã đàm phán về biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi theo Khoản 1 hoặc
Khoản 4, về thời gian trì hoãn theo hoản 2 hay thời gian gia hạn theo Khoản 4 Điều này, có
nghĩa vụ thực hiện các công việc cần thiết trong thời gian chuyển đổi hoặc thời gian trì hoãn
nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Chương này vào cuối thời gian chuyển đổi hoặc trì
hoãn. Nước đang phát triển đó có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho các Nước thành viên khác
về từng công việc theo quy định tại Điều 27.7 (Báo cáo về quá trình thực hiện biện pháp
trong thời kỳ chuyển đổi).

6.

Mỗi Nước thành viên có trách nhiệm xem xét bất kỳ yêu cầu nào của một Nước đang phát
triển về hỗ trợ kỹ thu t và tăng cường năng lực liên quan tới việc thực thi Chương này.

Điều 15.6: Đăng tải thông tin đấu thầu
1.

Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ kịp thời đăng tải các quy định liên quan đến gói thầu thuộc
phạm vi điều chỉnh cũng như bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào đối với các quy định đó.

2.

Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ liệt kê trong Phần I Bản chào của mình tại Phụ lục 15-A
tên tờ báo hay phương tiện điện tử mà Nước thành viên đó sử dụng để đăng tải thông tin theo
quy định tại Khoản 1 Điều này và các thông báo theo quy định tại Điều 15.7 (Thông báo mời
thầu), Khoản 3 Điều 15.9 (Lựa chọn danh sách ngắn) và hoản 3 Điều 15.16 (Thông tin sau
khi trao hợp đồng).

3.

Theo yêu cầu của các Nước thành viên khác, mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ phản hồi các
yêu cầu liên quan đến thông tin được nêu tại Khoản 1 Điều này.

Điều 15.7: Thông báo mời thầu
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1.

Đối với mỗi gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, trừ những trường hợp theo quy định tại Điều
15.10 (Chỉ định thầu), cơ quan mua sắm có nghĩa vụ đăng tải thông báo mời thầu thông qua
báo chí hoặc phương tiện điện tử phù hợp được liệt kê tại Phụ lục 15-A. Thông báo mời thầu
phải được tiếp c n dễ dàng ít nhất cho đến khi kết thúc thời hạn để nhà thầu phản hồi thông
báo hoặc thời điểm đóng thầu.

2.

Trường hợp đăng tải trên phương tiện điện tử, thông báo mời thầu phải được cung cấp miễn
phí:
(a) qua một điểm truy c p duy nhất trong trường hợp cơ quan mua sắm là cơ quan cấp trung
ương thuộc phạm vi điều chỉnh tại Phụ lục 15-A; và
(b) thông qua các đường dẫn trên một cổng thông tin điện tử duy nhất trong trường hợp cơ
quan mua sắm là cơ quan cấp địa phương hoặc cơ quan khác thuộc phạm vi điều chỉnh
tại Phụ lục 15-A.

3.

Trừ trường hợp được quy định khác trong Chương này, thông báo mời thầu phải bao gồm
các thông tin sau, nếu những thông tin đó chưa có trong hồ sơ mời thầu được cung cấp miễn
phí cho tất cả nhà thầu quan tâm cùng thời điểm với việc đăng tải thông báo mời thầu:
(a) tên, địa chỉ và các thông tin cần thiết khác của cơ quan mua sắm để liên hệ và mua, nh n
các tài liệu liên quan đến gói thầu, chi phí và cách thức thanh toán để có được những tài
liệu đó, nếu có;
(b) mô tả về gói thầu, bao gồm, nếu phù hợp, tính chất và số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ
cần mua sắm cũng như khối lượng công việc, hàng hoá thuộc tuỳ chọn mua thêm,
trường hợp chưa có số lượng cụ thể thì nêu số lượng tạm tính;
(c) tiến độ cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ hay thời gian thực hiện hợp đồng;
(d) địa chỉ và thời hạn nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển;
(e) địa chỉ và thời điểm đóng thầu;
(f) ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ quan tâm hay hồ sơ dự sơ tuyển trong
trường hợp không sử dụng ngôn ngữ chính thức của Nước thành viên có cơ quan mua
sắm;
(g) danh mục điều kiện tham dự thầu của nhà thầu và mô tả tóm tắt các điều kiện đó, có thể
bao gồm yêu cầu về các tài liệu hay chứng nh n cần thiết mà nhà thầu phải cung cấp;
(h) nếu cơ quan mua sắm có ý định lựa chọn số lượng hạn chế các nhà thầu đáp ứng yêu cầu
để tham dự thầu theo quy định tại Điều 15.9 (Lựa chọn danh sách ngắn) thì phải nêu rõ
các tiêu chí lựa chọn nhà thầu và số lượng nhà thầu trong danh sách ngắn được phép nộp
hồ sơ dự thầu; và
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(i) thông tin nêu rõ việc gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương này, trừ trường hợp
thông tin đó đã được công bố rộng rãi theo quy định tại Khoản 2 Điều 15.6 (Đăng tải
thông tin đấu thầu).
4.

Để rõ nghĩa hơn, Khoản 3 Điều này không ngăn cản một Nước thành viên bán hồ sơ mời
thầu nếu thông báo mời thầu đã bao gồm tất cả thông tin được quy định tại Khoản 3 Điều
này.

5.

Chương này khuyến khích các Nước thành viên sử dụng tiếng Anh khi đăng tải thông báo
mời thầu.

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu
6. Chương này khuyến khích các cơ quan mua sắm, trong mỗi năm tài chính, công bố thông
báo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu trong tương lai (Thông báo kế hoạch
lựa chọn nhà thầu) càng sớm càng tốt. Thông báo này có thể bao gồm thông tin chính về
hàng hóa hoặc dịch vụ cần mua sắm và ngày dự kiến đăng tải thông báo mời thầu.
Điều 15.8: Điều kiện tham dự thầu
1.

Cơ quan mua sắm có trách nhiệm đưa ra các điều kiện tham dự thầu cho gói thầu thuộc phạm
vi điều chỉnh ở mức độ cần thiết nhằm đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực pháp lý và tài chính
cũng như năng lực kỹ thu t và thương mại đáp ứng các yêu cầu của gói thầu đó.

2.

hi đưa ra các điều kiện tham dự thầu, cơ quan mua sắm:
(a) không được áp đặt điều kiện để được tham dự một gói thầu, trước đó nhà thầu đã từng
ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một Nước thành
viên cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong
lãnh thổ của Nước thành viên đó; và
(b) trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu kinh nghiệm liên quan để đáp ứng yêu cầu của
gói thầu.

3.

Trong quá trình đánh giá việc nhà thầu có đáp ứng điều kiện tham dự thầu hay không, cơ
quan mua sắm có nghĩa vụ:
(a) đánh giá năng lực tài chính, năng lực kỹ thu t và thương mại của nhà thầu trên cơ sở
hoạt động kinh doanh của nhà thầu đó cả trong và ngoài lãnh thổ của Nước thành viên
có cơ quan mua sắm; và
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(b) chỉ đánh giá dựa trên các tiêu chí mà cơ quan mua sắm đã nêu trong các thông báo hoặc
hồ sơ mời thầu.
4.

Trường hợp có bằng chứng, một Nước thành viên, bao gồm cả các cơ quan mua sắm của
mình, có thể loại nhà thầu vì những lý do sau đây:
(a) phá sản hoặc không có khả năng thanh toán;
(b) kê khai không trung thực;
(c) vi phạm nghiêm trọng hoặc thường xuyên các nghĩa vụ quan trọng trong một hoặc nhiều
hợp đồng trước đó; hoặc
(d) không hoàn thành nghĩa vụ thuế.

5.

Để rõ nghĩa hơn, Điều này không cản trở một cơ quan mua sắm thực thi các quy định nhằm
thúc đẩy sự tuân thủ pháp lu t liên quan đến những quyền lao động được các Nước thành
viên công nh n, và được quy định tại Điều 19.3 (Các quyền về Lao động) trong phạm vi lãnh
thổ nơi sản xuất hàng hoá hay cung cấp dịch vụ, với điều kiện việc áp dụng những quy định
đó nhất quán với Chương 26 (Minh bạch và Chống tham nhũng), và không tạo ra sự phân
biệt đối xử tùy tiện hoặc không có căn cứ giữa các Nước thành viên hay gây ra cản trở trá
hình đối với thương mại giữa các Nước thành viên.1

Điều 15.9: Lựa chọn danh sách ngắn
Hệ thống đăng ký và quy trình đánh giá năng lực
1. Một Nước thành viên, bao gồm cả các cơ quan mua sắm của mình, có thể duy trì một hệ
thống đăng ký nhà thầu theo đó các nhà thầu quan tâm phải đăng ký và cung cấp một số
thông tin nhất định.
2.

Một Nước thành viên, bao gồm cả các cơ quan mua sắm của mình, không được:
(a) thông qua hay áp dụng bất kỳ hệ thống đăng ký hay quy trình đánh giá năng lực nào với
mục đích hoặc có h u quả là tạo ra các rào cản không cần thiết cho sự tham gia của các
nhà thầu của một Nước thành viên khác vào gói thầu của mình; hoặc
(b) sử dụng hệ thống đăng ký hoặc quy trình đánh giá năng lực nêu trên nhằm cản trở hoặc
trì hoãn việc đưa tên các nhà thầu của Nước thành viên khác vào danh sách nhà thầu
hoặc ngăn cản việc xem xét để nhà thầu tham gia một gói thầu cụ thể.

Đấu thầu hạn chế
1 Việc một Nước thành viên thông qua và duy trì những quy định nêu trên không nhất thiết là bằng chứng
về việc Nước thành viên khác vi phạm quy định tại Chương 19 về vấn đề lao động.
*(Nội dung này được tạm hoãn trong CPTPP)
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3.

Nếu quy định của một Nước thành viên cho phép áp dụng đấu thầu hạn chế và cơ quan mua
sắm có ý định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu này thì cơ quan mua sắm đó có nghĩa vụ:
(a) đăng tải thông báo mời các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển đối với
gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh; và
(b) cung cấp các thông tin được quy định tại Điểm (a), (b), (d), (g), (h), và (i) Khoản 3 Điều
15.7 (Thông báo mời thầu) trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc mời sơ tuyển.

4.

Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ:
(a) đăng tải thông báo trong một khoảng thời gian đủ để nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ
quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển;
(b) khi gửi thư mời thầu, cung cấp các thông tin theo quy định tại Điểm (c), (e) và (f) hoản
3 Điều 15.7 (Thông báo mời thầu) cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn theo
quy định tại Điểm (b) hoản 3 Điều 15.1 (Thời gian trong đấu thầu);
(c) cho phép tất cả nhà thầu có tên trong danh sách ngắn nộp hồ sơ dự thầu, trừ trường hợp
trước đó cơ quan mua sắm nêu rõ trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc mời sơ
tuyển về việc hạn chế số lượng nhà thầu được phép tham dự thầu và tiêu chí hoặc tiêu
chuẩn đánh giá để lựa chọn số lượng nhà thầu đó.

5.

Nếu hồ sơ mời thầu không được phát hành rộng rãi kể từ ngày đăng tải thông báo theo quy
định tại Khoản 3 Điều này, cơ quan mua sắm có nghĩa vụ đảm bảo hồ sơ mời thầu sẽ được
phát hành đồng thời tới tất cả nhà thầu trong danh sách ngắn theo quy định tại Điểm (c)
Khoản 4 Điều này.

Danh sách nhà thầu đư c sử dụng nhiều lần
6. Một Nước thành viên, bao gồm cả các cơ quan mua sắm của mình, có thể xây dựng hoặc duy
trì danh sách nhà thầu được sử dụng nhiều lần (danh sách sử dụng nhiều lần) với điều kiện
hàng năm Nước thành viên đó đăng tải thông báo mời các nhà thầu quan tâm tham gia danh
sách này hoặc duy trì việc đăng tải thông báo đó trên các phương tiện điện tử. Nội dung của
thông báo bao gồm:
(a) mô tả về hàng hoá và dịch vụ, hoặc các chủng loại hàng hóa và dịch vụ cần mua sắm mà
cơ quan mua sắm có thể áp dụng danh sách sử dụng nhiều lần để lựa chọn nhà thầu;
(b) các điều kiện tham gia danh sách sử dụng nhiều lần mà nhà thầu cần đáp ứng và các tiêu
chí để cơ quan mua sắm hoặc cơ quan nhà nước khác sử dụng để xác minh khả năng đáp
ứng các điều kiện đó của nhà thầu;
(c) tên và địa chỉ của cơ quan mua sắm hoặc cơ quan nhà nước khác cũng như các thông tin
cần thiết khác để liên lạc và mua, nh n tài liệu liên quan đến danh sách này;
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(d) thời gian có hiệu lực của danh sách sử dụng nhiều lần và cách thức gia hạn hoặc chấm
dứt hiệu lực; trường hợp không nêu rõ thời gian có hiệu lực của danh sách, phải đưa ra
cách thức thông báo việc ngừng sử dụng danh sách này;
(e) thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia danh sách sử dụng nhiều lần, nếu áp dụng; và
(f) thông tin về việc danh sách sử dụng nhiều lần có thể được dùng trong các gói thầu thuộc
phạm vi điều chỉnh của Chương này, trừ trường hợp thông tin đó đã được đăng tải cùng
với thông tin nêu tại hoản 2 Điều 15.6 (Đăng tải thông tin đấu thầu).
7.

Một Nước thành viên, bao gồm cả các cơ quan mua sắm của mình, đã xây dựng hoặc duy trì
danh sách sử dụng nhiều lần, có nghĩa vụ đưa vào danh sách này tất cả nhà thầu đáp ứng điều
kiện tham gia nêu trong thông báo tại Khoản 6 Điều này trong một khoảng thời gian hợp lý.

8.

Trường hợp nhà thầu không có tên trong danh sách sử dụng nhiều lần nộp hồ sơ quan tâm
hoặc hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu áp dụng danh sách sử dụng nhiều lần và cung cấp
đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, trong khoảng thời gian theo quy định tại Khoản 2 Điều 15.14
(Thời gian trong đấu thầu), cơ quan mua sắm có trách nhiệm xem xét hồ sơ quan tâm hoặc
hồ sơ dự sơ tuyển đó. Cơ quan mua sắm không được loại nhà thầu trừ trường hợp không thể
hoàn thành việc xem xét trong thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Thông báo về quyết định của cơ quan mua sắm
9. Cơ quan mua sắm hoặc cơ quan khác của một Nước thành viên có nghĩa vụ thông báo kịp
thời đến các nhà thầu đã nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển hoặc đã đăng ký tham
gia danh sách sử dụng nhiều lần về quyết định liên quan đến việc tham dự thầu hoặc tham
gia danh sách sử dụng nhiều lần.
10. Trường hợp cơ quan mua sắm hoặc cơ quan khác của một Nước thành viên từ chối hồ sơ
quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển hay hồ sơ đăng ký tham gia vào danh sách sử dụng nhiều
lần của nhà thầu, không còn công nh n nhà thầu là nhà thầu đáp ứng yêu cầu, hoặc loại nhà
thầu ra kh i danh sách sử dụng nhiều lần, cơ quan đó có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho nhà
thầu và, nếu nhà thầu yêu cầu, giải thích kịp thời bằng văn bản cho nhà thầu lý do cho các
quyết định của mình .
Điều 15.10: Chỉ định thầu
1.

Cơ quan mua sắm có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu với điều kiện là việc áp dụng hình
thức lựa chọn nhà thầu này không nhằm mục đích hạn chế sự cạnh tranh giữa các nhà thầu,
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bảo hộ nhà thầu trong nước hoặc phân biệt đối xử đối với nhà thầu của các Nước thành viên
khác.
2.

Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, căn cứ tính chất của gói thầu, cơ quan mua sắm
không bắt buộc phải áp dụng các điều từ Điều 1 .7 (Thông báo mời thầu) đến Điều 15.9
(Lựa chọn danh sách ngắn), và từ Điều 1 .11 (Đàm phán) đến Điều 15.15 (Xử lý hồ sơ dự
thầu và trao hợp đồng) của Chương này. Cơ quan mua sắm chỉ có thể áp dụng hình thức chỉ
định thầu trong những trường hợp sau đây:
(a) trường hợp đã đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm hoặc thông báo mời
sơ tuyển nhưng:
(i)
không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ quan tâm hay hồ sơ dự sơ tuyển;
(ii) không có hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu cơ bản đã nêu trong hồ sơ mời thầu;
(iii) không có nhà thầu đáp ứng các điều kiện tham dự thầu; hoặc
(iv) có sự thông đồng giữa các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu,
với điều kiện cơ quan mua sắm không thay đổi đáng kể những yêu cầu cơ bản đã nêu
trong các thông báo hoặc hồ sơ mời thầu;
(b) trường hợp hàng hoá hay dịch vụ chỉ có thể được cung cấp từ một nhà thầu và không có
hàng hoá hay dịch vụ thay thế hợp lý bởi một trong những lý do sau đây:
(i)
yêu cầu đối với một tác phẩm nghệ thu t;
(ii) bảo hộ bằng sáng chế, bản quyền hay các quyền độc quyền khác; hoặc
(iii) không có sự cạnh tranh vì lý do kỹ thu t;
(c) trường hợp cung cấp bổ sung hàng hoá hay dịch vụ bởi nhà thầu đã trúng thầu hoặc các
đại lý được ủy quyền của nhà thầu đó mà hàng hoá hay dịch vụ bổ sung không nằm
trong phạm vi của gói thầu ban đầu song việc thay đổi nhà thầu:
(i) không thể thực hiện được vì các lí do kỹ thu t như yêu cầu về tính đồng bộ, tương
thích với các thiết bị, phần mềm, dịch vụ sẵn có hoặc yêu cầu về dịch vụ lắp đặt đã
mua trong gói thầu trước, hay do các điều kiện bảo hành của nhà thầu ban đầu; và
(ii) gây ra những bất tiện đáng kể hoặc làm tăng gấp đôi chi phí cho cơ quan mua sắm;
(d) hàng hoá được mua trên thị trường hoặc sàn giao dịch hàng hoá;
(e) trường hợp cơ quan mua sắm mua một nguyên mẫu hoặc một hàng hoá hay dịch vụ đầu
tiên dự kiến để thử nghiệm một cách giới hạn hoặc được sản xuất theo yêu cầu của cơ
quan mua sắm theo một hợp đồng cụ thể để nghiên cứu, thử nghiệm hay phát triển
nguyên bản. ản xuất một nguyên mẫu hoặc một hàng hoá hay dịch vụ đầu tiên có thể
bao gồm cả việc sản xuất hoặc cung ứng hạn chế để kết hợp kết quả thử nghiệm và để
chứng minh rằng nguyên mẫu hoặc hàng hoá hay dịch vụ đầu tiên đó phù hợp để sản
xuất hoặc cung cấp với số lượng lớn theo các tiêu chuẩn chất lượng có thể chấp nh n
được. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất hoặc cung cấp nêu trên không bao gồm việc sản
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xuất hay cung cấp nhằm mục đích thương mại hoặc bù đắp các chi phí nghiên cứu và
phát triển. Các gói thầu tiếp theo mua sắm những hàng hoá hay dịch vụ mới sản xuất này
sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương này;
(f) trường hợp có khối lượng công việc xây lắp phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu nhưng
nằm trong mục tiêu của hồ sơ mời thầu, do các tình huống không lường trước được, cần
thiết phải được thực hiện để hoàn thành gói thầu xây lắp theo yêu cầu của hồ sơ mời
thầu. Tuy nhiên, tổng giá trị phần khối lượng xây lắp phát sinh không được vượt quá
50% giá trị hợp đồng ban đầu;
(g) những gói thầu được thực hiện trong các điều kiện đặc biệt thu n lợi chỉ xuất hiện trong
thời gian rất ngắn, như từ các hoạt động thanh lý không theo định kỳ, bán tống bán tháo,
phá sản hay tiếp quản bất thường, nhưng không áp dụng cho việc mua sắm thường
xuyên từ các nhà thầu quen thuộc;
(h) trường hợp hợp đồng được trao cho bên thắng cuộc trong một cuộc thi thiết kế, với điều
kiện là:
(i) cuộc thi đó được tổ chức theo cách thức phù hợp với quy định của Chương này; và
(ii) cuộc thi đó được đánh giá bởi một ban giám khảo độc l p với mục đích trao hợp
đồng thiết kế cho bên thắng cuộc;
(i) trong trường hợp tối cấp thiết do tình trạng khẩn cấp bởi những sự kiện xảy ra không
lường trước được, cơ quan mua sắm không thể kịp thời mua được hàng hoá hoặc dịch vụ
nếu áp dụng đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế.
3.

Đối với mỗi hợp đồng được trao theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan mua sắm phải
có báo cáo bằng văn bản hoặc lưu trữ hồ sơ trong đó nêu rõ tên cơ quan mua sắm, giá trị và
chủng loại hàng hoá hay dịch vụ đã mua sắm, cũng như giải trình lý do áp dụng chỉ định thầu
theo các điều kiện và trường hợp nêu tại Khoản 2 Điều này.

Điều 15.11: Đàm phán
1.

Một Nước thành viên có thể cho phép các cơ quan mua sắm của mình áp dụng phương thức
đàm phán đối với một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh nếu:
(a) cơ quan mua sắm nêu rõ ý định áp dụng phương thức đàm phán trong thông báo mời
thầu theo quy định tại Điều 15.7 (Thông báo mời thầu); hoặc
(b) quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy không có hồ sơ nào có ưu thế vượt trội căn cứ
các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể đã nêu trong thông báo mời thầu hoặc hồ sơ mời thầu.

2.

Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ:
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(a) đảm bảo việc loại nhà thầu không được tham gia đàm phán thực hiện theo các tiêu chuẩn
đánh giá đã nêu trong thông báo mời thầu hoặc hồ sơ mời thầu; và
(b) khi kết thúc quá trình đàm phán, quy định một thời điểm đóng thầu chung cho những
nhà thầu còn lại nộp hồ sơ dự thầu mới hoặc hồ sơ dự thầu sửa đổi.
Điều 15.12: Tiêu chuẩn kỹ thuật
1.

Cơ quan mua sắm không được xây dựng, thông qua hay áp dụng bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thu t
hoặc đưa ra quy trình đánh giá sự đáp ứng nào với mục đích hoặc có h u quả là tạo ra rào
cản thương mại không cần thiết giữa các Nước thành viên.

2.

hi quy định tiêu chuẩn kỹ thu t đối với hàng hoá hay dịch vụ cần mua sắm, nếu thích hợp,
cơ quan mua sắm có nghĩa vụ:
(a) đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thu t theo yêu cầu v n hành và chức năng hơn là theo thiết kế
hay các đặc điểm mô tả; và
(b) dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, nếu có; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc tế thì dựa trên
quy chuẩn kỹ thu t quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc các tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây
dựng.

3.

Cơ quan mua sắm không được đưa ra tiêu chuẩn kỹ thu t mà yêu cầu hay dẫn chiếu đến một
thương hiệu hay tên thương mại, bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế, chủng loại, nguồn gốc
xuất xứ, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp cụ thể, trừ trường hợp không còn cách nào khác để
mô tả chính xác hoặc dễ hiểu những yêu cầu của gói thầu. Trong những trường hợp đó, cơ
quan mua sắm phải viết thêm cụm từ như “hoặc tương đương” trong hồ sơ mời thầu.

4.

hi xây dựng hay thông qua các tiêu chuẩn kỹ thu t cho một gói thầu cụ thể, cơ quan mua
sắm không được sử dụng hay chấp nh n ý kiến tư vấn của cá nhân/tổ chức có thể có lợi ích
thương mại trong gói thầu đó theo cách có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của gói thầu.

5.

Để rõ nghĩa hơn, cơ quan mua sắm có thể tiến hành nghiên cứu thị trường để xây dựng các
tiêu chuẩn cho một gói thầu cụ thể.

6.

Để rõ nghĩa hơn, Điều này không ngăn cản cơ quan mua sắm xây dựng, thông qua hay áp
dụng các tiêu chuẩn kỹ thu t để thúc đẩy việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên hay
bảo vệ môi trường.
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7. Để rõ nghĩa hơn, Chương này không ngăn cản một Nước thành viên hay các cơ quan mua
sắm của mình xây dựng, thông qua hoặc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thu t cần thiết nhằm bảo
vệ các thông tin nhạy cảm của chính phủ, bao gồm cả những tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng
hoặc hạn chế việc lưu trữ, đặt máy chủ hay xử lý các thông tin nêu trên bên ngoài lãnh thổ
của Nước thành viên.
Điều 15.13: Hồ sơ mời thầu
1.

Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ kịp thời phát hành hay cung cấp theo yêu cầu hồ sơ mời thầu
cho nhà thầu quan tâm, trong đó bao gồm tất cả thông tin cần thiết để nhà thầu chuẩn bị và
nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy đủ các thông tin sau, trừ trường hợp
những thông tin này đã được nêu trong thông báo mời thầu:
(a) thông tin về gói thầu, bao gồm tính chất, phạm vi và số lượng cụ thể hàng hoá hoặc dịch
vụ cần mua sắm hoặc số lượng tạm tính nếu chưa có số lượng chính xác, cũng như
những yêu cầu mà nhà thầu cần đáp ứng, bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thu t, giấy
phép/giấy chứng nh n, sơ đồ, bản vẽ hay các tài liệu hướng dẫn;
(b) các điều kiện tham dự thầu, bao gồm cả bảo đảm dự thầu, thông tin và tài liệu mà nhà
(c)
(d)
(e)
(f)

2.

thầu cần cung cấp;
các tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng trong quá trình đánh giá nhà thầu và mức độ quan
trọng tương ứng của các tiêu chuẩn đó;
ngày, giờ và địa điểm mở thầu trong trường hợp mở thầu công khai;
các điều khoản hay điều kiện khác liên quan đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu; và
thời gian giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

hi xác định thời gian giao hàng hay cung cấp dịch vụ trong một gói thầu, cơ quan mua sắm
phải xem xét các yếu tố như tính chất phức tạp của gói thầu đó.

3.

Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ trả lời kịp thời những yêu cầu hợp lý về các thông tin liên
quan từ nhà thầu quan tâm hoặc nhà thầu tham dự thầu với điều kiện những thông tin này
không mang lại ưu thế cho nhà thầu đó so với các nhà thầu khác.

ửa đổi
4. Trước khi trao hợp đồng, nếu cơ quan mua sắm điều chỉnh các tiêu chuẩn đánh giá hay yêu
cầu đã nêu trong thông báo mời thầu hoặc hồ sơ mời thầu đã cung cấp cho các nhà thầu tham
dự, hoặc sửa đổi hay đăng tải lại, phát hành lại thông báo mời thầu hoặc hồ sơ mời thầu, cơ
quan mua sắm có nghĩa vụ công bố hoặc cung cấp những nội dung sửa đổi, hoặc thông báo
mời thầu, hồ sơ mời thầu đã sửa đổi, đăng tải lại, phát hành lại:
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(a) cho tất cả nhà thầu tham dự thầu tại thời điểm tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, đăng tải lại
hay phát hành lại nếu xác định được những nhà thầu này; và trong các trường hợp khác,
áp dụng cách thức đăng tải hay phát hành như đối với thông báo mời thầu, hồ sơ mời
thầu ban đầu; và
(b) trong một khoảng thời gian đủ để những nhà thầu nêu trên, nếu thấy cần thiết, sửa đổi và
nộp lại hồ sơ dự thầu.
Điều 15.14: Thời gian trong đấu thầu
Quy định chung
1. Tùy theo nhu cầu thực tế, cơ quan mua sắm quy định một khoảng thời gian đủ để nhà thầu
nh n được hồ sơ mời thầu, chuẩn bị và nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển và hồ sơ
dự thầu, trong đó có lưu ý đến các yếu tố như:
(a) tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu; và
(b) thời gian cần thiết để chuyển hồ sơ dự thầu từ nước ngoài cũng như các địa điểm trong
nước nếu không áp dụng đấu thầu qua mạng.
Thời hạn
2. Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, cơ quan mua sắm có nghĩa vụ quy định thời
gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển, về nguyên tắc, tối thiểu là 2 ngày kể
từ ngày đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc thông báo mời sơ tuyển. Trong
trường hợp khẩn cấp mà cơ quan mua sắm chứng minh được rằng khoảng thời gian trên là
không khả thi thì thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển có thể giảm
xuống còn tối thiểu 10 ngày.
3.

Trừ trường hợp quy định tại Khoản và hoản Điều này, cơ quan mua sắm có nghĩa vụ
quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 0 ngày kể từ ngày:
(a) đăng tải thông báo mời thầu trong trường hợp đấu thầu rộng rãi; hoặc
(b) cơ quan mua sắm thông báo cho các nhà thầu về việc nộp hồ sơ dự thầu trong trường
hợp đấu thầu hạn chế, dù gói thầu có áp dụng danh sách sử dụng nhiều lần hay không.

4.

Cơ quan mua sắm có thể giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo quy định tại Khoản 3
Điều này ngày đối với mỗi trường hợp sau đây:
(a) thông báo mời thầu được đăng tải trên phương tiện điện tử;
(b) hồ sơ mời thầu được cung cấp trên phương tiện điện tử kể từ ngày đăng tải thông báo
mời thầu; và
(c) cơ quan mua sắm chấp nh n việc nộp hồ sơ dự thầu qua phương tiện điện tử.
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5.

Cơ quan mua sắm có thể giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo quy định tại Khoản 3
Điều này xuống còn tối thiểu 10 ngày nếu:
(a) cơ quan mua sắm đã đăng tải thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại
Điều 15.7 (Thông báo mời thầu) tối thiểu 0 ngày và tối đa 12 tháng trước ngày đăng tải
thông báo mời thầu; thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm các nội dung sau:
(i) mô tả về gói thầu;
(ii) thời điểm đóng thầu dự kiến;
(iii) địa chỉ để mua, nh n tài liệu liên quan đến gói thầu; và
(iv) tối đa các thông tin theo quy định trong thông báo mời thầu, khi các thông tin này
có sẵn;
(b) trong trường hợp khẩn cấp mà cơ quan mua sắm chứng minh được rằng thời gian chuẩn
bị hồ sơ dự thầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này là không khả thi; hoặc
(c) gói thầu là gói thầu mua sắm hàng hoá hoặc dịch vụ thương mại.

6.

Việc áp dụng đồng thời hoản và hoản Điều này không được làm giảm thời gian chuẩn
bị hồ sơ dự thầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này xuống còn dưới 10 ngày.

7.

Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ quy định thời điểm đóng thầu chung cho tất cả nhà thầu quan
tâm hoặc nhà thầu tham dự thầu. Thời gian trong đấu thầu và việc gia hạn thời gian trong đấu
thầu phải được áp dụng chung cho tất cả nhà thầu quan tâm hoặc nhà thầu tham dự.

Điều 15.15: Xử ý hồ sơ dự thầu và Trao hợp đồng
ử lý hồ sơ dự thầu
1.

Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ tiếp nh n, mở và xử lý tất cả hồ sơ dự thầu theo các quy trình
đảm bảo công bằng và khách quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu cũng như việc bảo m t
hồ sơ dự thầu.

2.

Trường hợp cơ quan mua sắm cho phép một nhà thầu sửa các lỗi không cố ý về thể thức của
hồ sơ dự thầu trong khoảng thời gian từ thời điểm mở thầu đến thời điểm trao hợp đồng, cơ
quan mua sắm cũng phải trao cơ hội đó cho các nhà thầu tham dự thầu còn lại.

Trao h p đồng
3.

Để được xem xét trúng thầu, hồ sơ dự thầu phải được nộp dưới dạng văn bản và, tại thời
điểm mở thầu, phải đáp ứng các yêu cầu quan trọng đã nêu trong thông báo mời thầu, hồ sơ
mời thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện tham dự thầu.
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4.

Trừ trường hợp xác định rằng việc trao hợp đồng không phục vụ lợi ích công, cơ quan mua
sắm có nghĩa vụ trao hợp đồng cho nhà thầu được đánh giá có đủ năng lực thực hiện hợp
đồng và, căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá trong thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu, nhà
thầu đó có hồ sơ dự thầu:
(a) có ưu thế nhất; hoặc
(b) có giá dự thầu thấp nhất, trong trường hợp giá là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất.

5.

Cơ quan mua sắm không được sử dụng tuỳ chọn mua thêm, huỷ đấu thầu hoặc sửa đổi hay
chấm dứt hợp đồng đã trao nhằm tránh thực hiện các nghĩa vụ của Chương này.

Điều 15.16: Thông tin sau khi trao hợp đồng
Thông tin cung cấp cho nhà thầu
1. Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu về
quyết định trao hợp đồng. Cơ quan mua sắm có thể thông báo bằng văn bản hoặc gửi đăng
tải theo quy định tại hoản 3 Điều này với điều kiện thông báo đó nêu rõ ngày ký quyết định
trúng thầu. Trường hợp nhà thầu yêu cầu cung cấp thông báo bằng văn bản thì cơ quan mua
sắm có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu đó.
2.

Theo Điều 15.17 (Công bố thông tin), khi được yêu cầu, cơ quan mua sắm có nghĩa vụ giải
thích cho nhà thầu không trúng thầu lý do hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó không được lựa
chọn hoặc giải thích những ưu thế tương đối của hồ sơ dự thầu được lựa chọn.

Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu
3.

Ngay sau khi trao hợp đồng đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, cơ quan mua sắm có
nghĩa vụ đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên báo chí hoặc phương tiện điện tử
theo quy định, trong đó bao gồm tối thiểu các thông tin sau:
(a) mô tả hàng hoá và dịch vụ cần mua sắm;
(b) tên và địa chỉ của cơ quan mua sắm;
(c) tên và địa chỉ của nhà thầu trúng thầu;
(d) giá trúng thầu;
(e) ngày ký quyết định trúng thầu hoặc ngày ký hợp đồng trong trường hợp cơ quan mua
sắm đã thông báo cho các nhà thầu về ngày ký quyết định trúng thầu theo quy định tại
Khoản 1 Điều này; và
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(f) hình thức lựa chọn nhà thầu đã áp dụng và, trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định
thầu theo quy định tại Điều 15.10 (Chỉ định thầu), mô tả tóm tắt lý do áp dụng hình thức
chỉ định thầu.
Lưu tr hồ sơ
4. Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ lưu trữ tài liệu, hồ sơ và báo cáo liên quan đến quá trình lựa
chọn nhà thầu và trao hợp đồng đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh trong thời gian ít
nhất 3 năm kể từ ngày trao hợp đồng, trong đó bao gồm cả hồ sơ và báo cáo theo quy định tại
hoản 3 Điều 15.10 (Chỉ định thầu).
Điều 15.17: Công bố thông tin
Cung cấp thông tin cho các Nước thành viên
1.
hi nh n được yêu cầu của các Nước thành viên khác, một Nước thành viên có nghĩa vụ kịp
thời cung cấp thông tin, ngoại trừ các thông tin m t, đủ để xem xét một gói thầu có được tổ
chức lựa chọn nhà thầu một cách công bằng, khách quan và tuân thủ quy định tại Chương
này không, trong đó có thể bao gồm những đặc điểm và ưu thế tương đối của hồ sơ dự thầu
của nhà thầu trúng thầu. Nước thành viên tiếp nh n thông tin không được tiết lộ cho bất kỳ
nhà thầu nào, trừ trường hợp đã tham vấn và nh n được sự đồng ý của Nước thành viên cung
cấp thông tin.
Thông tin không đư c ph p công bố
2. Mặc dù có các quy định khác trong Chương này, một Nước thành viên, bao gồm các cơ quan
mua sắm của mình, không được tiết lộ những thông tin gây tổn hại đến lợi ích thương mại
hợp pháp của một nhà thầu cụ thể hoặc có thể gây tổn hại đến sự cạnh tranh công bằng giữa
các nhà thầu, trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp lu t hoặc có sự cho phép bằng văn bản
của nhà thầu cung cấp thông tin.
3.

Chương này không yêu cầu một Nước thành viên, bao gồm các cơ quan mua sắm, cơ quan có
thẩm quyền và cơ quan giải quyết kiến nghị của mình, công bố các thông tin m t nếu việc
công bố đó:
(a) cản trở việc thực thi pháp lu t;
(b) có thể gây tổn hại đến sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu;
(c) gây tổn hại đến lợi ích thương mại hợp pháp của các cá nhân hay tổ chức cụ thể, bao
gồm cả việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hoặc
(d) trái với lợi ích công.
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Điều 15.18: Đảm bảo iêm chính trong đấu thầu
Mỗi Nước thành viên phải đảm bảo có các quy định hình sự hoặc hành chính nhằm giải quyết vấn
đề tham nhũng trong mua sắm chính phủ. Những quy định này có thể bao gồm các biện pháp của
một Nước thành viên cấm nhà thầu tham gia hoạt động đấu thầu vô thời hạn hay trong một
khoảng thời gian nhất định, nếu Nước thành viên đó xác định nhà thầu nêu trên có hành vi gian
l n hay các hành vi bất hợp pháp khác về đấu thầu trong phạm vi lãnh thổ của mình. Mỗi Nước
thành viên cũng phải đảm bảo có các chính sách và quy trình nhằm cố gắng loại b hoặc quản lý
các xung đột lợi ích tiềm năng từ phía đối tượng tham gia hoặc có ảnh hưởng đến một gói thầu.
Điều 15.19: Giải quyết kiến nghị trong nước
1.

Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ duy trì, thành l p hoặc chỉ định ít nhất một cơ quan hành
chính hoặc tư pháp (cơ quan giải quyết kiến nghị) khách quan, độc l p với các cơ quan mua
sắm của Nước thành viên đó nhằm xử lý một cách công bằng, kịp thời, minh bạch và hiệu
quả khiếu nại hoặc kiến nghị (gọi chung là “kiến nghị”) của nhà thầu về:
(a) một hành vi vi phạm quy định của Chương này; hoặc
(b) việc cơ quan mua sắm của một Nước Thành viên không tuân thủ các quy định do Nước
đó ban hành nhằm thực hiện Chương này, trong trường hợp theo lu t pháp của Nước
thành viên nêu trên, nhà thầu không có quyền khiếu nại trực tiếp về hành vi vi phạm quy
định của Chương này,
phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh
mà nhà thầu có hoặc đã có lợi ích. uy trình giải quyết kiến nghị phải được thể hiện dưới
dạng văn bản và được công bố rộng rãi.

2.

Trường hợp nhà thầu có kiến nghị về hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ như đã nêu tại
Khoản 1 Điều này đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh mà nhà thầu có lợi ích, Nước
thành viên có cơ quan mua sắm bị kiến nghị nên khuyến khích cơ quan mua sắm và nhà thầu
đó tìm kiếm giải pháp thông qua quá trình tham vấn, nếu thấy thích hợp. Cơ quan mua sắm
có nghĩa vụ xử lý kiến nghị đó một cách khách quan và kịp thời mà không làm ảnh hưởng
đến sự tham dự của nhà thầu trong gói thầu hiện tại hoặc các gói thầu trong tương lai hay ảnh
hưởng đến quyền yêu cầu các biện pháp khắc phục theo quy trình giải quyết kiến nghị hành
chính hoặc tư pháp. Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ công khai các thông tin về cơ chế giải
quyết kiến nghị của mình.
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3.

Trường hợp cơ quan đầu tiên xem xét kiến nghị của nhà thầu không phải là cơ quan giải
quyết kiến nghị, Nước thành viên có nghĩa vụ đảm bảo nhà thầu có thể yêu cầu cơ quan giải
quyết kiến nghị độc l p với cơ quan mua sắm xem xét lại quyết định xử lý ban đầu đó.

4.

Trường hợp cơ quan giải quyết kiến nghị xác định rằng có hành vi vi phạm hoặc không tuân
thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, một Nước thành viên có thể giới hạn mức đền bù
mất mát hoặc thiệt hại trong chi phí phát sinh hợp lý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu
hoặc chi phí khiếu nại, hoặc cả hai.

5.

Trường hợp cơ quan giải quyết kiến nghị không phải là toà án, mỗi Nước thành viên có
nghĩa vụ đảm bảo quy trình giải quyết kiến nghị đáp ứng quy định sau:
(a) nhà thầu có đủ thời gian để chuẩn bị và nộp kiến nghị bằng văn bản, trong bất kỳ trường
hợp nào không được ít hơn 10 ngày kể từ thời điểm nhà thầu biết hoặc đáng lẽ biết về cơ
sở của việc kiến nghị;
(b) cơ quan mua sắm có nghĩa vụ phản hồi bằng văn bản đối với khiếu nại của nhà thầu và
cung cấp tất cả tài liệu liên quan cho cơ quan giải quyết kiến nghị;
(c) đảm bảo nhà thầu kiến nghị có cơ hội phản hồi đối với văn bản giải quyết kiến nghị của
cơ quan mua sắm trước khi cơ quan giải quyết kiến nghị đưa ra quyết định; và
(d) cơ quan giải quyết kiến nghị có nghĩa vụ đưa ra quyết định bằng văn bản đối với kiến
nghị của nhà thầu một cách kịp thời, trong đó nêu rõ lý do đưa ra quyết định này.

6.

Mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ thông qua và duy trì các quy định về:
(a) việc nhanh chóng đưa ra những biện pháp tạm thời, trong khi chờ giải quyết kiến nghị,
nhằm bảo vệ cơ hội tham dự thầu của nhà thầu và đảm bảo các cơ quan mua sắm của
Nước thành viên đó tuân thủ các quy định thực thi Chương này; và

(b) giải pháp khắc phục, trong đó có thể bao gồm việc đền bù như quy định tại Khoản
Điều này.
Việc quyết định áp dụng những biện pháp tạm thời hoặc giải pháp khắc phục cần xem xét tới
những h u quả bất lợi nghiêm trọng đối với lợi ích của các bên liên quan, bao gồm cả lợi ích
công. Lý do không áp dụng các biện pháp hay giải pháp nêu trên phải được cung cấp bằng văn
bản.
Điều 15.20: Sửa đổi và điều chỉnh Phụ lục
1.

Một Nước thành viên có nghĩa vụ thông báo về đề xuất sửa đổi hay điều chỉnh (“sửa đổi”)
Bản chào của Nước đó tại Phụ lục 15-A bằng việc gửi văn bản thông báo tới các Nước thành
viên khác thông qua đầu mối liên lạc theo quy định tại Điều 27. (Đầu mối liên lạc). Một
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Nước thành viên có nghĩa vụ đưa ra biện pháp đền bù cho việc thay đổi phạm vi điều chỉnh,
nếu cần thiết, nhằm duy trì mức độ mở cửa như trước khi sửa đổi. Nước thành viên có thể
đưa biện pháp đền bù vào trong thông báo đó.
2.

Một Nước thành viên không cần đưa ra biện pháp đền bù cho các Nước thành viên khác nếu
đề xuất sửa đổi liên quan tới:
(a) một cơ quan mua sắm mà Nước thành viên đó hoàn toàn từ b quyền kiểm soát hoặc ảnh
hưởng đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ quan nêu trên; hoặc
(b) những điều chỉnh thuần túy về mặt hình thức và những sửa đổi nh trong Bản chào tại
Phụ lục 15-A, ví dụ như:
(i) thay đổi tên một cơ quan mua sắm;
(ii) sáp nh p một hoặc nhiều cơ quan mua sắm trong Bản chào;
(iii) chia tách một cơ quan mua sắm trong Bản chào thành hai hoặc nhiều cơ quan mua
sắm và đều được đưa vào trong cùng một Phần của Phụ lục; và
(iv) thay đổi các trang tin điện tử tham chiếu.
và không có Nước thành viên nào phản đối như nêu tại Khoản 3 Điều này vì lý do đề xuất
sửa đổi đó không liên quan tới Điểm (a) hoặc Điểm (b).

3.

Nếu quyền lợi của một Nước thành viên có thể bị ảnh hưởng bởi đề xuất sửa đổi đã được
thông báo tại hoản 1 Điều này, Nước thành viên đó có nghĩa vụ thông báo cho các Nước
thành viên khác ý kiến phản đối của mình đối với đề xuất sửa đổi trong vòng
ngày kể từ
ngày thông báo về việc sửa đổi được lưu chuyển.

4.

Trường hợp một Nước thành viên phản đối đề xuất sửa đổi, bao gồm cả sửa đổi liên quan tới
một cơ quan mua sắm mà Nhà nước hoàn toàn từ b quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối
với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ quan đó, Nước thành viên phản đối có thể yêu
cầu bổ sung thông tin, bao gồm cả thông tin về bản chất của việc kiểm soát hoặc ảnh hưởng
của Nhà nước, nhằm làm rõ và đạt được sự thống nhất về đề xuất sửa đổi, kể cả việc cơ quan
mua sắm vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh theo Chương này. Nước thành viên có đề xuất sửa
đổi và các Nước thành viên phản đối cần nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua tham vấn.

5.

Trường hợp Nước thành viên có đề xuất sửa đổi và Nước thành viên phản đối giải quyết
được bất đồng thông qua tham vấn, Nước thành viên có đề xuất sửa đổi có nghĩa vụ thông
báo cho các Nước thành viên khác về giải pháp giải quyết bất đồng đó.

6.

Uỷ ban có nghĩa vụ điều chỉnh Phụ lục 15-A để phản ánh những sửa đổi đã được thống nhất.
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Điều 15.21: Tạo điều kiện cho sự tham gia của các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
1.

Các Nước thành viên công nh n đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp nh và vừa
( MEs) trong phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cũng như tầm quan trọng của việc
tạo điều kiện cho MEs tham gia các gói thầu mua sắm chính phủ.

2.

Trường hợp một Nước thành viên duy trì một chính sách ưu đãi cho MEs, Nước thành viên
đó có nghĩa vụ đảm bảo tính minh bạch của chính sách đó, kể cả các tiêu chí được hưởng ưu
đãi.

3.

Nhằm tạo điều kiện cho MEs tham gia các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, trong phạm
vi có thể và nếu phù hợp, mỗi Nước thành viên có nghĩa vụ:
(a) cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đấu thầu bao gồm cả định nghĩa về MEs trên
một cổng thông tin điện tử duy nhất;
(b) cố gắng cung cấp miễn phí hồ sơ mời thầu;
(c) tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các công nghệ mới về thông tin và truyền
thông; và
(d) cân nhắc quy mô, phân chia gói thầu, bao gồm cả việc sử dụng nhà thầu phụ của SMEs.

Điều 15.22: Hợp tác
1.

Các Nước thành viên công nh n lợi ích chung trong việc hợp tác thúc đẩy tự do hóa quốc tế
thị trường mua sắm chính phủ nhằm tăng cường hiểu biết về hệ thống mua sắm chính phủ
của các Nước thành viên và cải thiện khả năng tiếp c n các thị trường đó.

2.

Các Nước thành viên nỗ lực hợp tác trong các vấn đề như:
(a) tăng cường sự tham gia của nhà thầu, đặc biệt là MEs, vào các gói thầu mua sắm chính
phủ;
(b) trao đổi kinh nghiệm và thông tin, như khuôn khổ pháp lý, các thông lệ tốt nhất và số
liệu thống kê;
(c) xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng phương tiện điện tử trong mua sắm chính phủ;
(d) tăng cường năng lực cho cán bộ nhà nước về các thông lệ tốt nhất trong mua sắm chính
phủ;
(e) tăng cường thể chế nhằm thực thi các quy định trong Chương này; và
(f) nâng cao khả năng cung cấp các cơ hội tiếp c n thị trường mua sắm chính phủ bằng
nhiều ngôn ngữ.
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Điều 15.23: Uỷ ban về Mua sắm Chính phủ
Các Nước thành viên quyết định thành l p Uỷ ban về Mua sắm Chính phủ (Ủy ban), bao
gồm đại diện chính phủ của mỗi Nước thành viên. Theo yêu cầu của một Nước thành viên,
Uỷ ban có trách nhiệm họp bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực thi Chương
này, ví dụ như:
(a) sự hợp tác giữa các Nước thành viên theo quy định tại Điều 15.22 (Hợp tác);
(b) việc tăng cường sự tham gia của MEs vào các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, theo
quy định tại Điều 15.21 (Tăng cường sự tham gia của các Doanh nghiệp nh và vừa);
(c) việc áp dụng các biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi; và
(d) cân nhắc về việc đàm phán trong tương lai theo quy định tại Điều 15.2 (Đàm phán
trong tương lai).
Điều 15.24: Đàm phán trong tương ai
1.

Uỷ ban có trách nhiệm rà soát Chương này và có thể quyết định tổ chức đàm phán trong
tương lai nhằm:
(a) tăng cường tiếp c n thị trường thông qua việc mở rộng danh sách cơ quan mua sắm và
giảm các trường hợp loại trừ và ngoại lệ được nêu tại Phụ lục 15-A;
(b) xem xét lại các ngưỡng mở cửa được nêu trong Phụ lục 15-A;
(c) xem xét lại Công thức Điều chỉnh Ngưỡng mở cửa trong Phần H của Phụ lục 15-A; và
(d) giảm và loại b các quy định mang tính phân biệt đối xử.

2.

Trong vòng 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, các Nước thành viên có nghĩa vụ bắt đầu
đàm phán nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao gồm cả ở cấp địa phương2. Các Nước
thành viên cũng có thể quyết định đưa hoạt động mua sắm chính phủ ở cấp địa phương vào
phạm vi điều chỉnh trước hoặc sau thời điểm bắt đầu quá trình đàm phán đó.

2 Đối với những Nước thành viên có các hoạt động mua sắm chính phủ do cơ quan cấp trung ương thực
hiện trong khi ở các Nước thành viên khác do cơ quan cấp địa phương thực hiện, quá trình đàm phán trong
tương lai có thể liên quan tới cam kết ở cấp trung ương hơn là ở cấp địa phương.
*(Nội dung này được tạm hoãn trong CPTPP)
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