
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
_________ 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

Số:           /QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với dự án chợ Phương 

Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
____________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019. 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

Thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 366/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án chợ Phương Hải; 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với dự án chợ 

Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tại Tờ trình số 250/TTr-

UBND ngày 19/11/2021;  

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4978/SKHĐT-EDO 

ngày 13/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư đối 

với dự án chợ Phương Hải như sau: 
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TT Nội dung Đạt 
Không 

đạt 
Yêu cầu 

I Năng lực tài chính    

1 Vốn chủ sở hữu Nhà đầu tư 

phải thu xếp: Từ 1,6 tỷ đồng 

trở lên (tương đương 20% của 

tổng mức đầu tư) 

Đạt  Vốn chủ sở hữu tối thiểu Nhà 

đầu tư phải thu xếp: 1,6 tỷ đồng. 

Trường hợp liên danh, vốn chủ 

sở hữu của nhà đầu tư liên danh 

bằng tổng vốn chủ sở hữu của 

các thành viên liên danh. Đồng 

thời, từng thành viên liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu tương ứng 

với phần vốn góp chủ sở hữu 

theo thỏa thuận liên danh. Nếu 

bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh được đánh giá là không đáp 

ứng thì nhà đầu tư liên danh 

được đánh giá là không đáp ứng 

yêu cầu về vốn chủ sở hữu.  

Nhà đầu tư đứng đầu liên danh 

phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu 

là 30%, từng thành viên liên 

danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu 

là 15% trong liên danh. 

2 Vốn chủ sở hữu Nhà đầu tư 

phải thu xếp: Thấp hơn 1,6 tỷ 

đồng. 

 Không 

đạt 

II Kinh nghiệm của Chủ đầu 

tư 

   

1 - Số lượng tối thiểu các dự án 

tương tự mà Nhà đầu tư hoặc 

thành viên tham gia liên danh 

hoặc đối tác cùng thực hiện đã 

tham gia với vai trò là Nhà 

đầu tư góp vốn chủ sở hữu 

hoặc Nhà thầu chính:  

+ 01 dự án loại 1;  

+ hoặc 01 dự án loại 2;  

+ hoặc 01 dự án loại 3. 

- Không có dự án nào 

Đạt  

 

 

 

 

 

 

Không 

đạt 

  

2 * Cách xác định như sau: 

- Loại 1: Dự án trong lĩnh vực 

chợ mà nhà đầu tư đã tham 

gia với vai trò nhà đầu tư góp 

vốn chủ sở hữu và đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện sau: 

+ Dự án có tổng mức đầu tư 

tối thiểu bằng 4,8 tỷ đồng 

(bằng 60% tổng mức đầu tư 

dự án đang xét). 

  - Nhà đầu tư cung cấp kinh 

nghiệm của mình theo Mẫu số 03 

tại Chương III. Nhà đầu tư chỉ 

được trích dẫn kinh nghiệm thực 

hiện một dự án tương tự một lần 

duy nhất. 

Đối tác cùng thực hiện dự án bao 

gồm: Tổ chức cung cấp tài chính; 

Nhà thầu xây dựng; Nhà thầu 

vận hành, quản lý. 
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+ Dự án mà nhà đầu tư có 

phần giá trị vốn chủ Sở hữu 

tối thiểu bằng 960 triệu đồng 

(bằng 60% về vốn chủ sở hữu 

của dự án đang xét). 

- Loại 2: Dự án trong lĩnh vực 

chợ mà nhà đầu tư đã tham 

gia với vai trò là nhà thầu 

chính thực hiện các gói thầu 

xây lắp và đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau: 

+ Giá trị phần công việc nhà 

đầu tư tham gia trong gói 

thầu/hợp đồng tối thiểu bằng 

04 tỷ đồng (bằng 50% tổng 

mức đầu tư dự án đang xét). 

- Loại 3: Dự án trong lĩnh vực 

chợ mà đối tác cùng thực hiện 

đã tham gia với vai trò là nhà 

thầu chính thực hiện các gói 

thầu xây lắp và đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện sau: 

+ Giá trị phần công việc đối 

tác cùng thực hiện tham gia 

trong gói thầu/hợp đồng tối 

thiểu 04 tỷ đồng (bằng 50% 

tổng mức đầu tư dự án đang 

xét). 

- Đối với những dự án chưa xác 

định rõ giá trị tổng mức đầu tư 

trong các văn bản phê duyệt, hợp 

đồng dự án, nhà đầu tư phải cung 

cấp các tài liệu chứng minh để 

xác định giá trị này. 

- Nhà đầu tư phải cung cấp các 

biên bản nghiệm thu, thanh lý 

hợp đồng hoặc xác nhận của cơ 

quan nhà nước để chứng minh 

việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, 

chất lượng đối với các dự án/gói 

thầu đã thực hiện. 

- Kinh nghiệm của nhà đầu tư 

bằng tổng số dự án của nhà đầu 

tư/ thành viên liên danh và đối 

tác đã thực hiện. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tổ chức công bố dự án chợ Phương Hải theo quy định tại Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-

BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Tổ chức phối hợp với các Sở, ngành liên quan đánh giá năng lực, kinh 

nghiệm các Nhà đầu tư theo quy định. 

- Báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư, số 

lượng Nhà đầu tư đạt yêu cầu và trình Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện 

dự án theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ. 

2. Giao các Sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đánh giá 

năng lực kinh nghiệm các nhà đầu tư theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 408/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân 

dân huyện Ninh Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm CNTT và TT; 

- Các Sở: TNMT, XD, CT; 

- UBND huyện Ninh Hải; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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