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LỜI NÓI ĐẦU
Đấu thầu GXD do ThS. Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện
Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, admin diễn đàn giaxaydung.vn, dutoangxd.vn và các
nhân viên Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng nghiên cứu, xây dựng và phát triển.
Phần mềm Đấu thầu GXD với các tính năng ưu việt chắc chắn sẽ là “vũ khí” lợi
hại của nhà thầu trong các cuộc đấu thầu và cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Bên
mời thầu khi lập hồ sơ mời thầu.
+ Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKH
+ Tính và phân bổ chi phí dự phòng trong đơn giá dự thầu.
+ Cập nhật dữ liệu Định mức, đơn giá công tác theo các văn bản của Nhà nước;
đơn giá vật tư theo công bố giá địa phương và thị trường.
+ Tự tạo dữ liệu định mức, đơn giá, giá vật tư nội bộ của nhà thầu và kế thừa ở
các gói thầu sau.
+ Lập đơn giá tổng hợp và tùy ý chiết tính đơn giá theo mẫu của hồ sơ mời thầu.
+ Lập và quản lý tiến độ thi công theo khối lượng hoàn thành, nghiệm thu.
+ Chạy trực tiếp trên nền Excel, các công thức tính toán liên kết trực tiếp dễ
dàng kiểm tra, chỉnh sửa, điều chỉnh.
+ Chỉnh sửa, in ấn hồ sơ thầu dễ dàng…
Không hài lòng với sản phẩm, nhóm nghiên cứu vẫn miệt mài lao động và liên tục
nâng cấp phần mềm hoàn thiện hơn, chúng tôi luôn mong muốn đem lại lợi ích cho các
quý Khách hàng ngày càng cao hơn.
Xin chân thành cảm ơn các Giảng viên, các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp,
các học viên lớp nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng đã ủng hộ giúp chúng
tôi nhiều ý kiến đóng góp quý báu để tạo ra sản phẩm tốt như ngày hôm nay.
CÁC TÁC GIẢ.
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PHẦN 1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ĐẤU THẦU GXD
I. TỔNG QUAN PHẦN MỀM
1. Khởi động phần mềm Đấu thầu GXD
Khởi động phần mềm Đấu thầu GXD (sau đây sẽ gọi tắt là phần mềm hoặc Đấu
thầu GXD) sẽ chạy trực tiếp trên nền Excel (từ Excel 2007 trở lên). Khi không mở
phần mềm thì file hồ sơ dự thầu chính là file Excel thông thường.

Hình 1.1 - Giao diện Đấu thầu GXD trên Excel 2010
2. Lƣu file, mở file dự toán
File hồ sơ dự toán được lưu như file Excel bình thường: dùng phím tắt Ctrl+S
hoặc nút
hoặc lệnh Hồ sơ/ Lƣu file dự toán rồi chọn vị trí lưu file.

Hình 1.2 - Lưu file dự toán dạng .xlsm hoặc .xls
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Khi muốn mở file dự toán ra làm tiếp bạn chỉ cần chú ý mở Đấu thầu GXD trước,
rồi tìm và mở file đấu thầu đang làm dở. Bằng cách bấm nút
hoặc phím tắt Ctrl+O.

Mở hồ sơ dự thầu

3. Cơ sở dữ liệu của phần mềm
Cơ sở dữ liệu của phần mềm là các tập Định mức, Đơn giá, Giá vật tư của các Cơ
quan, ban ngành công bố đã được số hóa. Nhà thầu dùng số liệu này để tham khảo vận
dụng để lập giá dự thầu hoặc có thể tự tạo ra các tập định mức, đơn giá nội bộ của
riêng nhà thầu.
3.1. Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm
Bấm lệnh Hồ Sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu (nút

hoặc phím tắt Ctrl + Shift +D)

Hình 1.3 – Lệnh chọn cơ sở dữ liệu
Hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu hiện ra, khi kích chọn vào các bộ CSDL sẽ thấy
thêm các thông tin về bộ CSDL đang chọn.

Hình 1.4 - Hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu
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Bấm Đồng ý để hoàn thành chọn cơ sở dữ liệu. Nếu bộ dữ liệu đơn giá địa phương
chưa có trong thư mục dữ liệu thì có thể tải về khi máy có kết nối Internet.
3.2. Tải cơ sở dữ liệu
Trong hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu kích vào nút Tải dữ liệu sẽ hiện lên bảng tên
bộ dữ liệu địa phương cần tải và bấm vào nút Tải về, bạn chờ một chút dữ liệu sẽ tải từ
Server giaxaydung về máy tính để sử dụng.

Hình 1.5 – Cập nhật dữ liệu
II. CÁC TÙY CHỌN, TÍNH TOÁN CƠ BẢN
1. Các tùy chọn trong Đấu thầu GXD
1.1. Thẻ tùy chọn Chung

Hình 1.6 – Thẻ tùy chọn Chung trong mục tùy chọn
1.1.1. Lựa chọn loại hợp đồng
Với 3 lựa chọn Hợp đồng trọn gói, Hợp đồng theo đơn giá cố định, Hợp đồng
theo đơn giá điều chỉnh cho phép bạn lập giá dự thầu đúng với các biểu mẫu về giá
chào thầu của các gói thầu có loại hợp đồng tương ứng.
1.1.2. Chi phí chung
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Mặc định Chi phí chung được tính trên Chi phí trực tiếp. Bạn đổi sang tính Chi
phí chung trên Chi phí nhân công với những trường hợp như: lập giá dự thầu cho các
hạng mục đào đắp của công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị của công trình hạ tầng kỹ
thuật…
1.1.3. Làm tròn thời gian thi công tới 0,5 ngày
Tính năng này sử dụng trên bảng tiếng độ của phần mềm Đấu thầu GXD
1.1.4. Chi phí dự phòng
Nhà thầu hoàn toàn có thể tự đưa ra tỷ lệ % chi phí dự phòng cho phù hợp với khả
năng của nhà thầu và điều kiện cụ thể của gói thầu. Tuy nhiên, khi cần tính chi phí dự
phòng theo hướng dẫn của văn bản do Bộ Xây dựng hướng dẫn, bạn tích vào đây sẽ
thấy hiện lên 1 bảng tính chi phí dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
1.1.5. Hiển thị trang tin
Khi tích vào thì mặc định sẽ hiện lên trang thông báo của phần mềm cập nhật về
các bài viết có liên quan đến các lĩnh vực trong ngành xây dựng và đặc biệt là các
thông tin về các sản phẩm, phiên bản mới của các phần mềm GXD.
1.2. Thẻ tùy chọn Đơn giá

Hình 1.7 – Thẻ tùy chọn Dự toán trong mục tùy chọn
1.2.1. Tra lại tên công việc khi thay đổi đơn giá
Thường sau khi tra mã, bạn sẽ sửa tên công việc trong bảng Danh mục công việc
cho phù hợp với Nội dung công việc của bảng khối lƣợng mời thầu. Khi muốn đổi
một mã đơn giá khác mà giữ nguyên tên đã sửa thì không tích vào lựa chọn này. Nếu
muốn mỗi lần tra mã hiệu mới đổi tên của mã tra lại thì tích vào lựa chọn này.
ĐẤU THẦU GXD 2016
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1.2.2. Phân tích vữa trong đơn giá
Mặc định chọn ô này thì phần mềm sẽ phân tích chi tiết cấp phối xi măng, cát, đá,
nước và phụ gia (nếu có) khi chiết tính đơn giá. Nếu bỏ lựa chọn này, trong đơn giá
chi tiết sẽ chỉ có 1 dòng vật liệu vữa.
1.2.3. Phân tích đơn giá theo mẫu tạo sẵn
Phần mềm hỗ trợ lập đơn giá dự thầu theo nhiều biểu mẫu đơn giá khác nhau sao
cho phù hợp với HSMT nhất.
1.2.4. Lựa chọn cấp phối vữa
Mặc định phân tích đơn giá và hao phí vật tư sử dụng loại xi măng theo đơn giá
địa phương đã công bố. Nhưng trước khi tra mã hiệu trong Bảng dự toán bạn có thể
tích chọn phân tích theo 4 loại cấp phối vữa sử dụng loại xi măng.
1.3. Thẻ tùy chọn Vật tƣ

Hình 1.8– Thẻ tùy chọn Vật tư
1.3.1. Bảng tổng hợp chi phí
Khi lập giá dự thầu gói thầu có nhiều hạng mục:
Tổng hợp theo dạng bảng: mỗi hạng mục sẽ có tương ứng một bảng tổng hợp vật
tư, bảng giá vật liệu hiện trường (nếu có), bảng lương nhân công, máy thi công.
Tổng hợp toàn bộ: các bảng tính của các hạng mục gộp vào một bảng duy nhất.
1.3.2. Kết nối giá vật tư
Tích vào các ô tùy chọn để mặc định kết nối các bảng tính tới sheet TH vật tư.
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1.3.3. Tính giá ca máy
Bạn chọn phương pháp tính giá ca máy cho phù hợp để lập giá dự thầu.
1.3.4. Đồng bộ khi nhập giá vật tư
Với tính năng này, khi lập giá dự thầu nhiều hạng mục, bảng tộng hợp vật tư cũng
chia theo nhiều hạng mục thì chỉ cần nhập giá 1 vật tư trên hạng mục bất kỳ, thì giá vật
tư đó trên các hạng mục khác cũng tự động thay đổi theo.
2. Tra và tìm kiếm mã hiệu đơn giá trong bảng Danh mục công việc
Để tra mã hiệu đơn giá trong bảng Danh mục công việc bạn có thể nhập mã hiệu
trực tiếp vào một ô trong cột mã hiệu đơn giá. Ví dụ: Gõ AB.11111 hoặc AB,11111
hoặc ab.11111 rồi ấn Enter. Hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần nhập từ khóa có trong
tên công việc để tìm kiếm.

Hình 1.9a – Hộp thoại tra cứu đơn giá thể hiện định mức
Khi tra cứu đơn giá, chỉ cần kích chọn vào công tác bất kỳ bạn có thể nhìn thấy
luôn được định mức công tác và đặc biệt là bạn có thể xem được ngay thuyết minh của
công việc đó mà không phải mở cuốn định mức xây dựng ra xem nữa.

Hình 1.9a – Hộp thoại tra cứu đơn giá thể hiện thuyết minh công tác
Một số kinh nghiệm khi tra mã hiệu bằng từ khóa:
ĐẤU THẦU GXD 2016
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- Nên tra bằng những từ hoặc cụm từ ngắn gọn, sử dụng dấu (+) để kết hợp các từ
khóa. Ví dụ: Công tác trát phào, chỉ cần gõ từ “phào”. Công tác Bê tông tấm chớp
mác 200 chỉ cần gõ “chớp+200”. Công tác Bê tông gạch vỡ mác 50 chỉ cần gõ chữ
“vỡ” hoặc “vỡ+50”.
- Khi tra mã hiệu cần dựa vào quy cách công việc.
- Tra một mã hiệu có thể nhìn giá trị đơn giá trong hộp thoại tìm kiếm để biết
công việc đó có vật liệu, nhân công và máy hay không (thi công thủ công hoặc bằng
máy).
- Nhiều công tác tên không có trong định mức có thể phải vận dụng.
- Để tránh nhầm các mã hiệu có tên gần giống nhau hãy dựa vào quy cách công
việc và sự sẵn có của các mã hiệu.
3. Tính toán khối lƣợng
Nguyên tắc lập giá dự thầu là phải tính đúng theo bảng khối lượng mời thầu. Tuy
nhiên để đảm bảo chính xác, nhà thầu cần bóc tách lại khối lượng cho các công tác.
Bạn có thể nhập số liệu diễn giải để tính khối lượng dưới tên công tác để tính ra khối
lượng rồi so sánh với bảng khối lượng mời thầu để đưa ra phần chào Thừa/ thiếu cho
phù hợp.

Hình 1.10 – Tính khối lượng công việc theo diễn giải
Nhập các số liệu với các dấu cộng (+), trừ (-), nhân (x) hoặc (*), chia (/) sau đó
nhấn ENTER, phần mềm sẽ tự hiển thị kết quả.
Chú ý: với phép tính diễn giải có ký hiệu cấu kiện chứa con số sau cùng để số đó
không tham gia vào phép tính bạn nhập dấu hai chấm (:) và dấu cách (khoảng trắng tạo
ra bằng phím Space) hoặc chỉ cần dấu cách hoặc dấu chấm (.) sau cùng.
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III. CÁC KÊNH HỖ TRỢ VÀ ĐÀO TẠO GIÁ XÂY DỰNG
1. Trang DutoanGXD.vn và giaxaydung.vn
Truy cập website http://dutoangxd.vn hoặc diễn đàn http://giaxaydung.vn các bạn
có thể trao đổi, thảo luận chuyên môn, nhờ trợ giúp và tải dữ liệu và tải Thuyết minh,
hướng dẫn áp dụng của các bộ đơn giá địa phương…
Website http://dutoangxd.vn chỉ dành riêng cho thành viên là người sử dụng phần
mềm bản quyền đăng ký và tham gia.
2. Các Website học tập, đào tạo khác
Website http://youtube.com/giaxaydung là một kênh video các bạn không thể bỏ
qua khi làm việc với các phần mềm GXD của Giá Xây Dựng với nhiều video hướng
dẫn sử dụng phần mềm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ xây dựng.
Các địa chỉ http://facebook.com/giaxaydungvn; https:// facebook.com/giaxaydung
và https://facebook.com/groups/nghexaydung là nơi bạn có thể thảo luận, học tập và
cập nhật thông tin mới nhất về cập nhật phần mềm, dữ liệu, số liệu…
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PHẦN 2. CÁC MENU LỆNH CỦA ĐẤU THẦU GXD
I. MENU GIÁ THẦU

Hình 2.1 – Menu Chi phí xây dựng
1. Đƣa đơn giá sang bảng Giá dự thầu
Khi tra mã hiệu trong Danh mục công việc thì định mức hao phí và đơn giá xuất
hiện luôn trong Đơn giá chi tiết. Lệnh này giúp bạn đưa toàn bộ các công việc có
trong sheet Đơn giá chi tiết sang bảng Giá dự thầu để chào thầu.
2. Tổng hợp vật tƣ
Lệnh này sẽ tổng hợp danh mục của tất cả các vật tư cần thiết để lập giá dự thầu
cho các công tác trong Danh mục công việc.

Hình 2.2 – Bảng tổng hợp vật tư
ĐẤU THẦU GXD 2016
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3. Tính giá vật liệu

Hình 2.3 – Tính giá vật liệu
Tính giá vật liệu hiện trƣờng: lệnh này giúp bạn xuất ra bảng tính giá vật liệu tới
hiện trường xây dựng.

Hình 2.3a – Tính giá vật liệu hiện trường
Phân tích vữa: khi chiết tính đơn giá công việc sử dụng vật liệu vữa (không phân
tích chi tiết X:C:Đ:N), để có giá vữa bạn dùng lệnh này.

Hình 2.3b – Tính giá vữa
4. Tính giá nhân công
Chạy lệnh này để tính ra bảng lương nhân công xây dựng dựa trên thông số tiền
lương ở sheet Ts và hệ số lương theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
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Hình 2.4 – Bảng giá nhân công
5. Tính giá ca máy
Chạy lệnh tính giá ca máy bảng tính sẽ theo lựa chọn trong Tùy chọn/Tab Vật tƣ.
5.1. Bảng giá ca máy mới

Hình 2.5 – Bảng giá ca máy mới
Giá ca máy mới được tính theo công thức Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp
xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình.
5.2. Điều chỉnh giá ca máy đơn giản
Phương pháp bù giá ca máy đơn giản giả định nguyên giá máy không thay đổi
quay các năm, tức là các chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác sẽ không đổi.
Chỉ tính bù giá cho chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí tiền lương thợ điều khiển
máy. Chỉ sử dụng được phương pháp này khi lựa chọn lập giá dự thầu theo dữ liệu đơn
giá của địa phương.
5.3. Bù trừ chi phí nhiên liệu, năng lƣợng
Lệnh này chỉ hỗ trợ nhà thầu ở bước điều chỉnh giá hợp đồng (loại hợp đồng đơn
giá điều chỉnh) khi cần điều chỉnh chi phí máy thi công do có biến động giá nhiên liệu
năng lượng.
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6. Phân tích vật tƣ dự thầu

Hình 2.6a – Phân tích vật tư dự thầu
Phân tích vật tư: Lệnh này giúp bạn phân tích và tổng hợp khối lượng vật tư của
tất cả các công tác có trong sheet TH giá dự thầu hoặc CT giá dự thầu theo hao phí
định mức đã được chiết tính ở sheet Đơn giá chi tiết.

Hình 2.6b – Phân tích vật tư

Hình 2.6c – Hao phí vật tư dự thầu
ĐẤU THẦU GXD 2016
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7. Kết nối các bảng tính
Chạy lệnh này sẽ hiện ra hộp thoại, chọn các bảng cần nối rồi bấm Chấp thuận.

Hình 2.7 – Các lựa chọn kết nối
8. Cập nhật đơn giá, vật tƣ
Khi bạn tra thêm các công việc vào bảng Danh mục công việc thì sẽ xuất hiện các
vật tư mới bên bảng Đơn giá chi tiết hay khi sửa/ thêm/ bớt vật tƣ trong công tác vận
dụng hoặc tạm tính thì các vật tư mới chưa được đưa sang bảng tổng hợp vật tư. Để
đưa sang mà không làm thay đổi các giá trị cũ đã có thì chạy lệnh này.
Lệnh này cũng có tác dụng cập nhật chính xác lại các công thức tính trong bảng
đơn giá chi tiết và đưa những vật tư mới sang bảng tổng hợp vật tư, bảng vật liệu hiện
trường (nếu tính), bảng giá nhân công, giá ca máy đúng như trình tự bấm các lệnh
trước khi cập nhật.
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II. MENU TIỆN ÍCH

Hình 2.8 – Menu Tiện ích
1. Cập nhật hạng mục
Lệnh này dùng khi copy dữ liệu có chứa Hạng mục và danh mục công việc, trước
khi tiến hành tra lại đơn giá.
2. Tra lại đơn giá
Dùng lệnh này khi muốn chạy tiếp file dự thầu copy/paste từ file Exel bất kỳ sang.

Hình 2.9 – Các Đơn giá đã được cập nhật
Tích vào những nội dung mà bạn muốn tra cứu lại trước khi bấm Đồng ý.
3. Tính lại toàn bộ diễn giải
Sử dụng lệnh này khi muốn tính lại các diễn giải về khối lượng được tính toán như
trong Phần 1, II, 3.Tính toán khối lượng đã nêu ở trên.
ĐẤU THẦU GXD 2016
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4. Thêm hệ số cho công việc
Khi chiết tính đơn giá một số công tác phải thêm hệ số do định mức đang lập cho
trường hợp tổng quát, khi ở các điều kiện thi công khác nhau sẽ được điều chỉnh bằng
một hệ số cho phù hợp. Kích vào công tác cần thêm hệ số, bấm lệnh (phím tắt
Shift+F1) và nhập hệ số phù hợp/ Đồng ý.

Hình 2.10 – Thêm hệ số cho công tác
5. Đổi đơn vị tính cho công tác
Khi cần đổi đơn vị tính của công việc cho phù hợp với HSMT. Kích vào công tác
cần đổi đơn vị tính/ bấm lệnh (phím tắt Ctrl+F1) và nhập hệ số đơn vị mới so với đơn
vị cũ, đơn vị mới/ Đồng ý.

Hình 2.11 – Đổi đơn vị từ 100m sang m
6. Lƣu đơn giá chi tiết
Sử dụng khi muốn lưu đơn giá chi tiết của một công tác nào đó, đặc biệt trong
trường hợp các công tác tạm tính, vận dụng để sử dụng cho các công trình sau.
Trên sheet Don gia chi tiet kích chọn công tác muốn lưu, có thể giữ Ctrl để chọn
nhiều công tác hoặc có thể lưu toàn bộ một hạng mục nào đó khi tích vào Lƣu theo
hạng mục.

Hình 2.12 – Lưu đơn giá chi tiết
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7. Lƣu đơn giá tổng hợp

Hình 2.13 – Công tác tổng hợp
Bạn có thể đặt mã hiệu tùy ý cho công tác tổng hợp và dùng lệnh này khi muốn
lưu đơn giá tổng hợp sử dụng cho các gói thầu sau. Tùy chọn để lưu công tác đang
chọn hoặc lưu toàn bộ các đơn giá tổng hợp trên sheet Don gia tong hop. Cách chiết
tính đơn giá tổng hợp được hướng dẫn chi tiết ở phần sau.

Hình 2.14 – Lưu đơn giá tổng hợp
8. Lƣu giá vật tƣ
Giá vật tư đã tra được ở cột Giá vật tư tại thời điểm lập giá dự thầu nên lưu lại để
sử dụng trong trường hợp chạy lại bảng tổng hợp hoặc dùng để lập giá dự thầu cho gói
thầu khác mà không cần phải tra cứu, nhập lại giá từng vật tư.

Hình 2.15 – Chọn lưu giá tháng 1
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Hộp thoại lưu giá vật tư hiện ra, chọn hạng mục (nếu có) và tháng muốn lưu vào
rồi bấm Đồng ý.
Mặc định giá các vật tư được Lƣu không cần hỏi bỏ tích khi muốn mỗi lần lưu
vật tư sẽ hỏi có lưu vật tư đó hay không.
Bạn có thể tạo ra tệp giá tháng tùy ý bằng cách tích vào Tạo tệp giá tháng mới/
Nhập tên tệp/ Tạo mới.
9. Tra giá vật tƣ

Hình 2.16 – Tra lại giá vật tư
9.1. Tra giá vật tƣ từ dữ liệu gốc

Hình 2.16a – Tra lại giá tháng đã lưu
Sau khi đã lưu được tệp giá tháng như mục 8 Lưu giá vật tư nói trên, có thể dùng
lệnh này để tra lại các giá đã lưu.
9.2. Tra giá vật tƣ từ giá tháng thông báo

Hình 2.21 – Tra giá vật tư theo thông báo giá tháng
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Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng sẽ thu thập các tập Báo giá vật liệu xây dựng của
các địa phương và các đơn vị cung cấp vật tư trên thị trường tổng hợp thành các tệp dữ
liệu giá tháng.
Khách hàng sử dụng phần mềm GXD có thể mua các tập dữ liệu giá tháng này để
tra giá vật tư.
10. Thay đổi cách tính chi phí chung

Hình 2.22 – Thay đổi cách tính chi phí chung
Khi mặc định trong Tùy chọn đang chọn Chi phí chung tính theo chi phí trực tiếp,
nhưng sau khi chiết tính các công tác rồi muốn thay đổi sang cách tính chi phí chung
theo chi phí nhân công có thể sử dụng lệnh này để thay đổi cho từng hạng mục hoặc tất
cả các hạng mục.
11. Thay đổi cấp phối vữa
Dùng lệnh này khi cần thay đổi cấp phối vữa đang chọn.

Hình 2.23 – Thay đổi cấp phối vữa
Tích vào cấp phối vữa mong muốn để thay đổi cấp phối vữa cho công tác đang
chọn. Tích vào Lựa chọn phân tích toàn bộ nếu muốn thay đổi cho tất cả các công
tác nào sử dụng vữa.
12. Tạo mẫu chi phí đuôi
Kết hợp với Tùy chọn/ Tab Đơn giá/ Phân tích đơn giá theo mẫu tạo sẵn, lệnh
này sẽ hiện ra sheet GXD bạn có thể tự tạo ra mẫu đơn giá chi tiết cho phù hợp với yêu
cầu của HSMT.
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13. Biểu mẫu hồ sơ
Tiện ích này giúp bạn có thể gọi thêm các biểu mẫu còn thiếu khi sử dụng tính
năng Mẫu hồ sơ tạo sẵn (sẽ giới thiệu ở phần sau).

Hình 2.24 – Gọi thêm biểu mẫu số 9
14. In hồ sơ
Lệnh này giúp in ấn hồ sơ nhanh và thuận tiện nhất. Đặc biệt là khả năng sắp xếp
đánh số trang tự động, xem trước toàn bộ hồ sơ trước khi in, in ấn hàng loạt.

Hình 2.25 –Chọn các bảng tính để in ấn
Kích chuột chọn bảng tính cần in, bấm Thêm để đưa sang danh sách bảng in. Các
nút Xóa, Lên, Xuống, Đổi vị trí, Xóa toàn bộ để điều chỉnh thứ tự in các bảng tính.
Phần mềm đã mặc định setup vùng in ấn, bạn cũng có thể setup lại nếu vùng in chưa
vừa với các bảng tính của bạn.
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III. MENU TIẾN ĐỘ

Hình 2.26 –Menu tiến độ
Phần hướng dẫn Menu Tiến độ sẽ được xuất bản ở Hƣớng dẫn sử dụng Phần
mềm Đấu thầu GXD tập 2.
IV. MENU DỮ LIỆU

Hình 2.27 - Menu Dữ liệu
Menu này gồm các lệnh Dữ liệu Định mức và Đơn giá, Giá vật tƣ, Giá ca máy,
Cấp phối vữa, cƣớc vận chuyển. Khi bấm vào một trong các mục này sẽ hiện ra một
hộp thoại. Ví dụ khi chiết tính công tác nào trong Đơn giá chi tiết nghi ngờ sai đơn giá
hoặc định mức, hoặc giá vật tư… có thể vào các mục này để kiểm tra so sánh với
CSDL.
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Hình 2.28 –Hộp thoại gọi dữ liệu đơn giá, định mức
Các dữ liệu thể hiện trên hộp thoại này có thể sửa ngay trên hộp thoại này bằng
cách Thêm mới, Xóa, Cập nhật.

Hình 2.29 –Hộp thoại gọi dữ liệu giá vật tư
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V. MENU TRỢ GIÚP

Hình 2.30 – Menu trợ giúp
1. Hƣớng dẫn sử dụng
Chọn lệnh này sẽ mở ra file hướng dẫn sử dụng định dạng PDF.
2. Video HDSD
Kích vào sẽ chuyển đến kênh video hướng dẫn sử dụng phần mềm Đấu thầu GXD.
3. Thông tin phần mềm
Khi kích vào mục này sẽ hiện lên hộp thoại các thông tin về phần mềm bạn đang
sử dụng.

Hình 2.31 – Thông tin phần mềm
Khi nhận được thông báo có phiên bản mới hơn, bạn có thể bấm Cập nhật để cập
nhật phiên bản mới nhất.
4. Hỗ trợ trực tuyến
Trong quá trình sử dụng phần mềm khi gặp vướng mắc cần hỗ trợ, bạn bấm lệnh
này để hiện lên hộp thoại của Phần mềm Hỗ trợ GXD cho phép điều khiển máy tính
từ xa sau đó liên hệ với Đội hỗ trợ PM GXD để được hỗ trợ một cách nhanh nhất.
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Hình 2.32 – Phần mềm Hỗ trợ GXD
5. Phản hồi, góp ý
Kích sẽ tới trang phản hồi, góp ý để gửi các ý kiến phản hồi tới GXD JSC nhanh
nhất.
Lƣu ý: khi dùng các lệnh trợ giúp từ lệnh số 2 đến lệnh số 5 yêu cầu máy tính của
bạn phải có kết nối Internet.
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VI. MẪU HỒ SƠ TẠO SẴN

Hình 2.31 – Chọn biểu mẫu hồ sơ
1. Hồ sơ mời thầu
Khi tích vào Hồ sơ mời thầu, phần mềm sẽ hiện ra 1 hộp thoại

Hình 2.31 – Gọi ra biểu mẫu để lập HSMT
Chọn phương thức lựa chọn nhà thầu thì phần mềm sẽ tự động gọi ra mẫu HSMT
cho phù hợp đúng với các Mẫu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKH. Các biểu mẫu
HSMT cần chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện cụ thể của gói thầu đã đưa tạo thành
bảng Excel nhằm dễ chỉnh sửa, sau đó sẽ copy/paste sang file Word - file Mẫu gốc sẽ
được gọi ra đồng thời với các bảng Excel.

Hình 2.32 – Các biểu mẫu được gọi ra trên Excel
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Hình 2.33 – File Word gốc được gọi ra cùng các bảng Excel
2. Hồ sơ dự thầu
Khi tích vào Hồ sơ dự thầu, phần mềm sẽ hiện ra 1 hộp thoại

Hình 2.34 – Gọi ra biểu mẫu để lập HSDT
Chọn phương thức lựa chọn nhà thầu thì phần mềm sẽ tự động gọi ra các biểu mẫu
theo đúng với các biểu trong HSMT tương ứng.
Các biểu mẫu dưới dạng bảng tính Excel đã được căn chỉnh vừa trang in và rất dễ
chỉnh sửa.
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Hình 2.35 – Các biểu mẫu được gọi ra trên Excel
VII. MENU CHUỘT PHẢI VÀ MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC
1. Meunu chuột phải

Hình 2.36 – Một số lệnh chuột phải
1.1. Lệnh đổi đơn vị nhanh
Lệnh này có tác dụng ngay lập tức thay vì phải nhập hệ số và đơn vị mới như lệnh
Tiện ích/ Đổi đơn vị cho công việc.

Hình 2.37 – Lệnh đổi đơn vị nhanh
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1.2. Lệnh chèn dòng
Để chèn dòng bạn có thể dùng lệnh Insert của Excel, nhưng nếu muốn chèn nhanh
nhiều dòng vào bảng thì ta dùng lệnh Chèn dòng.
1.3. Các lệnh Thêm hệ số, đổi đơn vị, chi phí chung theo nhân công, thay đổi cấp
phối vữa
Sử dụng tương tự như trên menu Tiện ích.
1.4. Sử dụng bê tông thƣơng phẩm
Khi muốn sử dụng bê tông thương phẩm thay cho bê tông sản xuất qua trạm trộn,
bấm chuột phải tại ô bất kỳ cùng dòng công tác muốn sử dụng bê tông thương phẩm
rồi chọn lệnh.
1.5. Không phân tích vữa
Chọn lệnh này khi muốn tính riêng bảng giá vữa mà không muốn phân tích cấp
phối vữa trong bảng Đơn giá chi tiết của riêng công tác được chọn. Giữ Ctrl để chọn
nhiều công tác thực hiện 1 lần.
1.6. Xóa công tác
Bạn dùng lệnh này khi cần xóa một công tác, bạn chọn lệnh này để phần mềm xóa
luôn dữ liệu đã phân tích ra công tác đó.
1.7. Paste dữ liệu
Để nâng cao tính hiệu quả của việc copy dữ liệu từ các file Excel sẵn có. Bạn có
thể sử dụng lệnh này. Khi sử dụng lệnh Paste dữ liệu, dữ liệu được đưa sang sẽ về
đúng định dạng của phần mềm Dự toán GXD, đồng thời sẽ tự động chèn dòng trong
trường hợp dữ liệu copy sang quá nhiều dòng.
1.8. Chèn thêm cự ly vận chuyển

Hình 2.38 – Lệnh chèn thêm cự ly vận chuyển
Bạn dùng lệnh này khi tính giá vật liệu hiện trường, đối với các vật liệu cần vận
chuyển trên nhiều loại đường. Bấm chuột phải vào dòng vật liệu cần chèn thêm cự ly,
phần mềm sẽ tự động chèn thêm 1 dòng để bạn tính giá cước trên cự ly mới.
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2. Biểu tƣợng các lệnh tắt trên Menu Ribbon

Hình 2.39 - Biểu tượng lệnh tắt trên Ribbon
Ý nghĩa của từng biểu tượng:
Đưa toàn bộ các đơn giá có trong bảng DMCV sang bảng Giá dự thầu ->
Giá thầu/ 1. Đƣa đơn giá sang bảng Giá dự thầu
Tổng hợp vật tư. -> Giá thầu / 2. Tổng hợp vật tƣ
Giá vật liệu đến hiện trường -> Giá thầu / 3. Tính giá vật liệu/ 1 Bảng
giá vật liệu đến hiện trƣờng
Tính giá nhân công -> Giá thầu / 4. Tính giá nhân công
Tính giá ca máy -> Giá thầu / 5. Xuất bảng giá ca máy
Phân tích vật tư dự thầu -> Giá thầu / 6. Phân tích vật tƣ dự thầu
Đổi tất cả các chữ trong ô cell thành chữ viết hoa
Đổi tất cả các chữ trong ô cell thành chữ viết thường
Viết hoa đối với từ đầu tiên trong ô cell
Bật bảng đổi mã font chữ
3. Một số tính năng khác
3.1. Gọi ra công tác tổng hợp đã lƣu
Tại mã công tác tổng hợp mới (TH1 hoặc THn nào đó) trên sheet Đơn giá tổng
hợp khi muốn gọi ra công tác tổng hợp đã lưu bạn chỉ cần gõ từ khóa liên quan đến
công tác đã lưu. Ví dụ gọi ra công tác đã lưu như trong hình 2.13 ở phần trên.

Hình 2.39a – Gọi ra công tác có từ khóa BTN
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Hình 2.39b – Gọi ra công tác có từ khóa BTN
3.2. Tra cứu nhanh giá vật tƣ theo công bố giá
Tại sheet TH vật tư hoặc sheet Giá vật liệu HT, sheet Gia vữa bạn có thể bấm
chuột phải luôn vào mã vật tư muốn tra giá theo công bố giá (dữ liệu công bố giá này
sẽ được GXD JSC cung cấp nhưng có thể mất một khoản phí nhỏ để được cung cấp
kịp thời và thường xuyên).

Hình 2.40 – Tra nhanh giá vật liệu theo công bố giá
3.3. Tự tạo ra mã tạm tính khi không tìm thấy dữ liệu
Khi nhập mã hiệu, từ khóa để tra cứu MHĐG nếu phần mềm không tìm được dữ
liệu sẽ tự động đổ ra lấy luôn mã hiệu đó rồi chiết tính thành 1 công tác như công tác
tạm tính chỉ với 1 vật liệu. Bạn chỉ cần nhập luôn tên công tác thì vật liệu sẽ lấy luôn
tên công tác.
Bạn cũng có thể chèn thêm dòng để nhập thêm các vật tư để tiếp tục chiết tính.
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Hình 2.41 – Tự động chiết tính công tác không có dữ liệu
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PHẦN 3. THỰC HÀNH LẬP GIÁ DỰ THẦU
I. LẬP ĐƠN GIÁ DỰ THẦU
1. Đơn giá chi tiết
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKH và các văn bản hướng dẫn lập dự toán của
Bộ Xây Dựng, phần mềm Đấu thầu GXD đưa ra mặc định 3 biểu mẫu chiết tính đơn
giá chi tiết. Ngoài ra, tùy vào yêu cầu của HSMT nhà thầu cũng có thể tự tạo ra các
mẫu đơn giá chi tiết khác nhau để chiết tính đơn giá cho phù hợp.
Các bước cơ bản để chiết tính một đơn giá trên phần mềm Đấu thầu GXD như sau:
- Nghiên cứu từ bản vẽ thi công và bảng khối lượng mời thầu. Từ nội dung công
việc tiến hành tra cứu để lựa chọn ra các mã hiệu áp vào cho hợp lý.
- Sau khi lựa chọn được mã hiệu hợp lý thì phần mềm sẽ tự động chiết tính theo
các biểu mẫu được chọn trong Tab Chung/ Tùy chọn.
1.1.1. Loại hợp đồng trọn gói

Hình 3.1 – Đơn giá dự thầu chiết tính cho loại hợp đồng trọn gói
- Về chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phần mềm đang mặc định chiết
tính theo các tập Định mức do cơ quan Nhà nước công bố. Nhà thầu có thể tự chiết
tính các hao phí định mức phù hợp với định mức nội bộ của nhà thầu.
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Hình 3.2 – Thông số về các khoản định mức tỷ lệ
- Về các chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, thuế GTGT đang
được tính toán theo các định mức tỷ lệ được chọn bên sheet Ts.
Thuế GTGT nếu không thuộc trường hợp được ưu đãi thuế mặc định phải để
10%.
Về ĐMTL Chi phí chung và Thu nhập chịu thuế tính trước: nếu có thông tin về
Chi phí xây dựng trong TMĐT phần mềm sẽ tự động tính được các định mức tỷ lệ C,
TL, CKKL, CNT trong dự toán XDCT. Nhà thầu căn cứ vào đó để lấy các ĐMTL hợp lý
nhất. Hoặc đơn giản hơn là nhà thầu tự căn cứ vào khả năng của mình tự nhập vào
định mức tỷ lệ cho phù hợp.
- Về chi phí dự phòng với loại hợp đồng trọn gói phải bao gồm cả dự phòng cho
phát sinh khối lượng và dự phòng cho yếu tố trượt giá. Mặc định phần mềm đang để
tham khảo lần lượt là 5% và 3%. Nhà thầu cũng tự căn cứ vào khả năng của mình và
nhập vào tỷ lệ này cho phù hợp. Hoặc có thể sử dụng Tùy chọn tính chi phí dự phòng
để tính theo văn bản hướng dẫn của Nhà nước.
Lưu ý: tất cả các định mức tỷ lệ, tỷ lệ dự phòng này đều được kết nối trực tiếp
đến các đơn giá nên sau khi đã ra Tổng hợp giá dự thầu rồi thì vẫn có thể quay lại
sheet Ts dễ dàng chỉnh sửa, điều chỉnh theo ý nhà thầu.
1.1.2. Loại hợp đồng theo đơn giá cố định
- Cách chiết tính các khoản mục chi phí vẫn tương tự như trên nhưng trong đơn
giá dự thầu của loại hợp đồng theo đơn giá cố định chỉ còn chi phí cho yếu tố trượt giá.
Mặc định phần mềm đang để tham khảo là 3% trên sheet Ts, nhà thầu cũng tự căn cứ
vào khả năng của mình và nhập vào tỷ lệ này cho phù hợp.

ĐẤU THẦU GXD 2016

35

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY DỰNG

Hình 3.3 – Đơn giá dự thầu chiết tính cho loại hợp theo đơn giá cố định
1.1.3. Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hình 3.4 – Đơn giá dự thầu chiết tính cho loại hợp theo đơn giá điều chỉnh
Cách chiết tính các khoản mục chi phí vẫn như loại hợp đồng trọn gói tuy nhiên
không còn chi phí dự phòng nữa. Đơn giá dự thầu chính là chi phí xây dựng sau thuế.
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2. Đơn giá tổng hợp
Khi nội dung công việc trong HSMT phải sử dụng nhiều mã hiệu định mức hoặc
các nhóm công tác chi tiết cần thỏa mãn theo một chỉ tiêu kỹ thuật nào đó. Thì công
việc đó là công việc tổng hợp và đơn giá cho công việc đó là đơn giá tổng hợp
Ví dụ: lập đơn giá dự thầu công tác phần mặt đường được mời với nội dung công
việc “lớp bê tông nhựa chặt hạt mịn D12,5 dày 6cm”.
Đơn giá thực hiện 1 đơn vị “lớp bê tông nhựa hạt mịn” này chính là đơn giá tổng
hợp bao gồm các công tác chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa tại trạm trộn 80T/h, vận
chuyển từ trạm trộn đến nơi thi công khoảng cách là 20km bằng ô tô 10 tấn và rải thảm
mặt đường 6cm.
Trên phần mềm Đấu thầu GXD có thể lập đơn giá tổng hợp này theo các bước sau:

Hình 3.5 – sheet Đơn giá tổng hợp
Bước 1: Xác định tên công tác tổng hợp, đơn vị tính
Đổi từ tên mặc định Công tác tổng hợp 1 thành Lớp BT nhựa chặt hạt mịn D12,5
dày 6cm đơn vị 100 m2
Bước 2: Xác định các công tác chi tiết
Rải thảm mặt đường dày 6cm: AD.23234.
Sản xuất bê tông nhựa: AD.26323.
Vận chuyển bê tông 20km cần sử dụng 2 mã hiệu đơn giá: AD.27242 và
AD.27252.
Bước 3: Xác định khối lượng công tác con trong 1 đơn vị công tác tổng hợp
Rải thảm 100 m2 Lớp BT nhựa chặt hạt mịn D12,5 dày 6cm theo định mức cần
14,54 tấn bê tông nhựa.
Khối lượng bê tông nhựa cần cần sản xuất để rải 100m2 14,54x1,01 = 14,6854 tấn
bê tông (hao hụt 1%).
Vận chuyển 14,6854 tấn bê tông sử dụng mã hiệu AD.27242 4km đầu và mã hiệu
AD.27252 cho 16km tiếp theo.
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Hình 3.6 – Tra cứu các công tác con trong công tác tổng hợp
Lưu ý:
Cột MH đơn giá có thể tra mã hiệu đơn giá công tác chi tiết tương tự tra mã hiệu
tại sheet Danh muc cong viec.
Phần vận chuyển cần thêm hệ số cho công tác AD.27252 vận chuyển từ km số 5
đến km số 20 thêm hệ số 16. Dùng Tiện ích/ Thêm hệ số cho công việc.
Sau khi kiểm tra đơn giá chi tiết của các công tác con nếu không phải chỉnh sửa
định mức hao phí có thể sử dụng nút
để ẩn phần chi tiết đi cho gọn
và hoàn thiện đơn giá tổng hợp để gọi sang sheet Danh mục công việc.

Hình 3.7 - Đơn giá tổng hợp cho công tác lớp BTN chặt mịn D12,5 dày 6cm
Khi muốn lập một đơn giá tổng hợp mới thì tại cột C, ô được đổ màu vàng gõ từ
khóa “TH”
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Bước 4: Gọi sang sheet Danh mục công việc
Trên sheet Danh mục công việc khi muốn gọi các công tác tổng hợp đã lập được
bên sheet Đơn giá tổng hợp sang, tại cột MHĐG gõ từ khóa “TH” sẽ hiện ra hộp
thoại lựa chọn công tác tổng hợp.

Hình 3.9 – Gõ từ khóa “TH” tại cột MHĐG để gọi công tác tổng hợp sang
Sau khi được gọi sang bên Danh mục công việc, công tác tổng hợp này cũng được
đưa sang bên sheet Đơn giá chi tiết để chiết tính đơn giá dự thầu như bình thường.

Hình 3.9 –Công tác tổng hợp chiết tính như công tác chi tiết bình thường
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II. LẬP GIÁ DỰ THẦU
1. Các bƣớc cơ bản
Bước 1: Chuẩn bị lập giá dự thầu bao gồm: chọn cơ sở dữ liệu và nhập các thông
số ban đầu; Tùy chọn loại hợp đồng thực hiện gói thầu
Bước 2: Hoàn thiện bảng danh mục công việc bao gồm: tra mã hiệu đơn giá, định
mức, nhập khối lượng mời thầu
Bước 3: Tổng hợp vật tư và xác định giá vật tư
Bước 4: Đưa các đơn giá sang Bảng giá dự thầu
Bước 5: Kiểm tra lại, chỉnh các bảng biểu, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ
2. Ví dụ thực hành
Hãy lập giá dự thầu tham gia đấu thầu thi công một công trình đường tại Sơn Tây,
Hà Nội theo bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầu như sau:
Tên gói thầu: Đường giao thông liên xã Đường Lâm Thanh Mỹ
Gói thầu quy mô nhỏ.
HM1: Nền đƣờng
Đào nền đường máy đào <= 1,6 m3, máy ủi <=110CV, đất cấp III

m3

449,54

Đào rãnh thoát nước, đất cấp III

m3

333,03

Vận chuyển đất đi đổ 15 km, ô tô 10T, đất cấp III

m3

613,06

Đào khuôn đường máy đào <=1,6 m3, máy ủi <=110CV đất cấp III

m3

275,15

Vận chuyển đất đi đổ 15 km, ô tô 10T, đất cấp III

m3

275,15

100m2

36,4218

m2

4432,77

100m2

6,8824

Bê tông mặt đường chiều dày <=25 cm, đá 2x4 M200

m3

723,49

Làm khe co mặt đường bê tông

m

574,31

Làm khe giãn mặt đương bê tông

m

143,34

HM2: Mặt đƣờng bê tông

Lu lèn tăng cường K95
Lót giấy dầu
Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông

Cho biết BPTC đào rãnh thoát nước chỉ đào được bằng máy 95%.

2.1. Bƣớc 1: Chuẩn bị lập giá dự thầu
- Mở phần mềm Đấu thầu GXD
- Tại sheet Ts: Khai báo được các thông số về gói thầu
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- Lựa chọn CSDL: Menu Hồ sơ/ Lựa chọn cơ sở dữ liệu/ Đồng ý. (Phần mềm
đang mặc định để theo bộ CSDL các định mức phần XDCB tổng hợp, có thể bỏ qua
bước này).
- Tùy chọn loại hợp đồng của gói thầu để có các biểu mẫu phù hợp: Menu Hồ sơ/
Các tùy chọn/ Hợp đồng trọn gói.
- Các định mức tỷ lệ hiện tại đang được giả định, sau khi có bảng Tổng hợp giá
dự thầu quay lại cân đối, điều chỉnh sao cho tính cạnh tranh cao nhất mà vẫn đảm bảo
lợi nhuận tối đa.
2.2. Bƣớc 2: hoàn thiện bảng danh mục công việc
- Nghiên cứu bản vẽ biện pháp thi công, nghiên cứu bảng khối lượng công việc.
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- Từ nội dung công việc trong bảng khối lượng công việc, lựa chọn ra các mã
hiệu để áp vào cho hợp lý.
- Ở cột Mã hiệu đơn giá gõ các từ khóa theo nội dung công việc để tìm được mã
hiệu phù hợp.
- Nhận biết các công tác tổng hợp, tra cứu ra các công tác con trong công tác tổng
hợp.
Công tác Đào rãnh thoát nƣớc, đất cấp III: từ biện pháp thi công phân bổ đào
máy bằng 95% lựa chọn áp dụng mã hiệu AB.27133, đào thủ công 5% áp mã hiệu
AB.11833. Tại sheet Đơn giá tổng hợp chọn 2 mã hiệu và nhập khối lượng công tác
con trong công tác tổng hợp.

Công tác: Vận chuyển đất đi đổ 15 km, ô tô 10T, đất cấp III. Công tác này
cần áp dụng 3 mã hiệu định mức AB.41433, AB.42333, AB.42433.
Chú ý: định mức các công tác vận chuyển đang tính cho 1km, sử dụng lệnh Tiện
ích/ Thêm hệ số cho công việc. Các công tác đổ đất đơn vị đều 100m3, công tác tổng
hợp đơn vị đang mời là m3 nên phải dùng lệnh đổi đơn vị nhanh từ 100m3 -> m3.
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- Bắt đầu thực hiện trên bảng Danh mục công việc:
Khi bảng khối lượng mời thầu chia ra thành các hạng mục, khai báo hạng mục
trên cột MHĐG bằng từ khóa “HM” sau đó sửa tên hạng mục cho phù hợp.
Bắt đầu tra cứu công tác đầu tiên bằng cách nhập vào từ khóa “đào+nền+III”

Lựa chọn được mã hiệu phù hợp, sau đó xem xét để sửa tên công việc đúng như
trong HSMT. Chú ý đơn vị các công tác.
Gọi công tác tổng hợp từ bên sheet Đơn giá tổng hợp bằng từ khóa “TH”.
Ta có bảng Danh mục công việc sau khi hoàn thiện:
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2.3. Bƣớc 3: Tổng hợp và xác định giá vật tƣ
Giá thầu/ 2. Tổng hợp vật tƣ
- Nhập giá vật liệu nhà thầu có thể huy động được.
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- Tính giá nhân công theo thông số tiền lương: Giá thầu/ 4. Bảng giá nhân công

- Tính giá ca máy theo thông số tiền lương và giá nhiên liệu năng lượng đã nhập
ở sheet Ts: Giá thầu/5. Xuất bảng giá ca máy.

Giá nhân công và giá ca máy sau khi được tính toán sẽ tự động được nối sang
sheet TH vật tư và từ đó lại nối sang Đơn giá chi tiết để chiết tính ra đơn giá dự thầu.
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2.4. Bƣớc 4: Đƣa các đơn giá sang Bảng giá dự thầu
Giá thầu/ 1. Đƣa đơn giá sang bảng Giá dự thầu

- Phần chi phí hạng mục chung nhà thầu căn cứ vào năng lực, tình hình thực tế
của nhà thầu để đưa ra giá chào thầu cho phù hợp.
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2.5. Bƣớc 5: Căn chỉnh in ấn hồ sơ đề xuất tài chính
Phần đề xuất tài chính này đang thiếu Đơn dự thầu, bạn có thể dùng Tiện ích/
Biểu mẫu hồ sơ để gọi ra Mẫu 01 – Đơn dự thầu.

Dùng Tiện ích/ In ấn hồ sơ để tiến hành in ấn.
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Các bảng tính đều sẵn sàng in ấn. Kết thúc công việc lập giá dự thầu.
Ví dụ trên thực hiện với loại hợp đồng trọn gói theo phương thức lựa chọn nhà
thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Với loại hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá cố định
theo phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thực hiện hoàn toàn tương
tự, đúng như các bước cơ bản đã nêu ở trên chỉ khác cách thể hiện của bảng Tổng hợp
giá dự thầu do xuất hiện thêm sheet Chi tiết giá dự thầu và sheet Công nhật.
Tại sheet CT gia du thau các công việc, hạng mục công việc đã được chiết tính
đơn giá cũng sẽ được tự động đưa sang bằng lệnh Giá thầu/ 1…
Các bảng tính chi phí công nhật, chi phí tạm tính khác thì nhà thầu phải căn cứ
theo từng HSMT cụ thể và căn cứ vào bản vẽ thi công, cũng như đi khảo sát thực tế để
chào thầu cho phù hợp.
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LỜI NHẮN
Để có được 1 sản phẩm tiện ích, đa năng và thông minh như ngày hôm nay, GXD
JSC luôn cảm ơn các bạn đã luôn theo sát, quan tâm và đóng góp những ý kiến quý
báu để Đấu thầu GXD ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi sản phẩm của GXD JSC tạo ra
luôn luôn cố gắng đáp ứng được tối đa công việc của các bạn hy vọng trong thời gian
tới các bạn luôn luôn ủng hộ và đóng góp nhiều ý kiến phản hồi hơn nữa.
Với công việc lập hồ sơ thầu chuyên nghiệp, Phần mềm Đấu thầu GXD là sự
ĐẦU TƢ hoàn hảo, bạn đã trang bị cho mình một “vũ khí” tuyệt vời!
Liên hệ để đầu tƣ phần mềm Đấu thầu GXD bản quyền
Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng
Số 2A/55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: phanmem@giaxaydung.com
Website: http://phanmem.giaxaydung.vn
Hotline: Ms Thu An 0985099 938 – 0975.381.900
Quá trình viết tài liệu, không tránh khỏi được những sai sót, rất mong nhận được
các ý kiến phản hồi của các học viên, giảng viên, bạn bè đồng nghiệp trên cả nước để
những phát hành sau được hoàn thiện và đầy đủ hơn.
Nhóm tác giả thực hiện:
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh
Biên tập nội dung:

Ks. Nguyễn Văn Toàn
Ks. Trần Hoàng Linh

Cùng tập thể đồng nghiệp trong Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng!

CHÚC CÁC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG, GIÀNH CHIẾN THẮNG CÁC GÓI
THẦU VỚI VŨ KHÍ TRÊN TAY LÀ PHẦN MỀM ĐẤU THẦU GXD.
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