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Mẫu số ……. 

 

CAM KẾT CHÍNH TRỰC VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN ĐẤU THẦU 

 

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh/Hồ sơ mời thầu mà chúng tôi đã 

nhận được, Chúng tôi, Công ty ...................................... (“Bên Dự Thầu”) cam kết: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. 

2. Tuân thủ điều khoản chính trực và chống hối lộ : 

2.1 Chúng tôi/nhân viên của chúng tôi cam kết và bảo đảm rằng Bên Dự Thầu và/hoặc nhân 

viên của Bên Dự Thầu (sau đây gọi chung là “Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu”) 

trong quá trình đàm phán, làm việc, tham gia dự thầu với Bên Mời Thầu và/hoặc nhà tư 

vấn/nhân viên của nhà tư vấn của Bên Mời Thầu (sau đây gọi chung là “Bên Có Liên 

Quan Của Bên Mời Thầu”), dù trực tiếp hay gián tiếp, không thực hiện bất kỳ hành động 

nào dưới đây (“Hối Lộ”): 

(a) chi tiền hoa hồng, thưởng hay hứa thưởng, hứa hẹn tặng quà, tiền, lợi ích vật chất 

và/hoặc bất kỳ vật có giá trị nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Bên Mời Thầu hay 

cho Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu;  

(b) thông đồng với Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu làm cho Bên Có Liên Quan 

Của Bên Mời Thầu không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hay trái 

với phạm vi công việc, chức năng chuyên môn mà Bên Mời Thầu đã phân công; 

(c) thông qua bên thứ ba để thực hiện bất kỳ hành động nào quy định tại mục (a) và (b) 

Khoản 2.1 của Điều này nhằm được ưu tiên trúng thầu và/hoặc để hưởng các lợi ích 

khác.   

2.2 Đồng thời, Bên Dự Thầu và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu cam kết sẽ thông 

báo ngay lập tức cho người có thẩm quyền của Bên Mời Thầu mọi hành vi, biểu hiện của 

Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu liên quan đến việc đòi hỏi, yêu cầu Hối Lộ trong 

quá trình dự thầu. 

2.3 Nếu Bên Dự Thầu và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu vi phạm điều khoản 

chống Hối Lộ này, Bên Dự Thầu đồng ý rằng Bên Mời Thầu có quyền tại bất kỳ thời 

điểm nào, áp dụng một hoặc tất cả các hành động, chế tài sau đây:  

(a) hủy quyết định giao thầu đã trao cho Bên Dự Thầu cùng tất cả các phê duyệt, chấp 

thuận và các tài liệu khác mà Bên Mời Thầu đã phát hành liên quan đến việc chọn 

thầu mà không bị phạt vi phạm và/hoặc phải bồi thường cho Bên Dự Thầu bất kỳ 

khoản tiền nào;  

(b) không cho phép Bên Dự Thầu tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu của Bên Mời 

Thầu; 

(c) áp dụng một khoản phạt đối với Bên Dự Thầu cho mỗi hành vi Hối Lộ tương ứng với 

các trường hợp như sau:  

(i) Trường hợp gói thầu có giá trị đến 01 (một) tỷ đồng: 100.000.000 VND (Một 

trăm triệu đồng); 

(ii) Trường hợp gói thầu có giá trị trên 01 (một) tỷ đồng: 10% (mười phần trăm) giá 

trị gói thầu (không bao gồm thuế GTGT); 
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  Bên Dự Thầu cam kết sẽ bồi thường cho Bên Mời Thầu bất kỳ và toàn bộ các thiệt 

hại phát sinh do việc hủy quyết định chọn thầu do hành vi Hối Lộ của Bên Dự 

ThầuNhà thầu và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu.  

(d) tùy thuộc vào quyết định của Bên Mời Thầu, Bên Mời Thầu được quyền xem xét, 

quyết định chấm dứt việc đàm phán hoặc việc thực hiện hợp đồng đang triển khai 

giữa Bên Mời Thầu với Bên được xem là công ty con, công ty thành viên, Bên Có 

Liên Quan Của Bên Dự Thầu hoặc trong cùng hệ thống của Bên Dự Thầu;   

(e) tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi Hối Lộ, Bên Mời Thầu được quyền 

chuyển vụ việc Hối Lộ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều tra và xử lý 

theo quy định của pháp luật. Để làm rõ, việc chuyển hành vi Hối Lộ cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền không làm thay đổi, điều chỉnh hoặc mất hiệu lực các chế tài mà 

Bên Dự Thầu phải gánh chịu do hành vi Hối Lộ của mình được Các Bên thống nhất 

quy định từ mục (a) đến mục (d) của Khoản 2.3 này. 

2.4 Bên Dự Thầu hiểu và thừa nhận rằng hành vi Hối Lộ và các chế tài áp dụng đối với hành 

vi này được áp dụng với Bên Dự Thầu, Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu và nhân 

viên của Bên Mời Thầu có hành vi yêu cầu Hối Lộ và/hoặc hợp tác thực hiện. Do đó, Bên 

Mời Thầu được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi Hối Lộ của Bên Dự Thầu 

và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu.  

2.5 Nếu nhân viên của Bên Mời Thầu đòi hỏi hối lộ, Bên Dự Thầu phải lập tức báo đến 

người quản lý của Bên Mời Thầu. Nếu có những nghi ngờ không minh bạch về việc chọn 

thầu phải báo cáo về Đường dây nóng: 0879 837 896/0904 378 999. Việc điều tra sẽ 

được tiến hành bí mật và ngay lập tức. 

3. Thông tin bảo mật trong Hồ sơ mời thầu (Hồ sơ chào hàng cạnh tranh)/Hồ sơ dự thầu (Hồ 

sơ dự chào hàng cạnh tranh) bao gồm chi phí về tài chính, sơ đồ hoạt động, hồ sơ thiết kế, 

mặt bằng, báo cáo và các tài liệu có liên quan đến Dự án có được từ bất cứ nguồn thông tin 

nào nhưng không bao gồm các thông tin đã công bố ra công chúng. 

 Theo đó, Chúng tôi/ nhân viên của chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ Thông tin bảo 

mật, không sao chép, mô phỏng các tài liệu, hình ảnh, Thông tin bảo mật mà Bên Giao 

Thầu đã cung cấp, bàn giao cho chúng tôi hoặc chúng tôi đã thu thập được trong quá trình 

thực hiện Hồ sơ dự thầu. Chúng tôi chỉ sử dụng các tài liệu, hình ảnh, thông tin trên chỉ cho 

mục đích thực hiện Hồ sơ dự thầu cho Dự án nêu tại Văn bản này.  

4. Sau khi có thông báo không trúng thầu, Chúng tôi có trách nhiệm hoàn trả hoặc tiêu hủy 

toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Hồ sơ mời thầu mà Bên Giao Thầu đã cung cấp, kể cả 

bản photo, file mềm.Chúng tôi đồng ý rằng trong trường hợp chúng tôi vi phạm một trong 

các cam kết nêu tại Văn bản này thì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý liên 

quan và bồi thường các thiệt hại phát sinh cho Bên Mời Thầu và bên thứ ba (nếu có).  

 Chúng tôi cũng hiểu rằng khi Chúng tôi vi phạm bất kỳ nội dung cam kết nào theo Văn bản 

này thì Bên Mời Thầu có quyền thu hồi một hoặc tất cả quyết định chọn thầu đã ban hành 

đối với từng công trình/ dự án hoặc các công trình/ dự án có sự tham gia của chúng tôi mà 

không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào và bồi hoàn bất cứ chi phí nào cho chúng 

tôi. Thông báo về thu hồi quyết định giao thầu của Bên Mời Thầu với chúng tôi sẽ có hiệu 

lực kể từ ngày gửi. 

5. Trường hợp Mời Thầu chuyển giao/ chuyển nhượng cho pháp nhân khác là công ty liên 

doanh, công ty liên kết, công ty thành viên, công ty con của Bên Mời Thầu hoặc pháp nhân 
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do Bên Mời Thầu chỉ định (“Bên tiếp nhận”) thì chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội 

dung theo Văn bản này với Bên tiếp nhận cho đến thời hạn cam kết của Văn bản này.  

6. Văn bản này có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày ký và/hoặc đến hết 01 năm kể từ 

ngày Bên Dự Thầu thực hiện xong Hợp đồng (trong trường hợp Bên Dự thầu được lựa 

chọn) tùy theo thời hạn nào đến sau. 

  

 ………, Ngày ……tháng……năm 2021 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

         [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


