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Tóm tắt: 

Năng lực nhà thầu là một trong các yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của một 
dự án xây dựng. Đánh giá hồ sơ dự thầu là công việc nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để 
thực hiện gói thầu, đây là quá trình ra quyết định theo đa tiêu chí. Các tiêu chí đánh giá gồm tính 
hợp lệ của hồ sơ dự thầu, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật và giá. Sự đánh giá định lượng các 
tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm sẽ giúp bên chấm thầu sơ bộ xếp hạng các nhà thầu. Bài báo 
này ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (phương pháp AHP) để đánh giá và xếp hạng năng 
lực của nhà thầu xây dựng. Một trường hợp cụ thể - gói thầu xây lắp văn phòng làm việc Công ty 
Xăng dầu Khu vực V - được sử dụng để minh họa cho phương pháp. Kết quả tính toán cho thấy, 
AHP là một công cụ tiềm năng hỗ trợ chủ đầu tư đưa ra các quyết định theo đa tiêu chí. 
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Abstract: 

Qualification of bidders is one of the determinants of a construction project’s success. Assessing 
bids is to salect aqualified contractor to successfully perform the contract, and this is a multi-
criteria based decision-making process. The criteria used to  assess  bids  include  eligibility,  
qualification,   and  experience,  technology  and   bid  price.  The   quantitative   assessment  of  
qualification  and  experience  supports  the  preliminary  ranking  of building  constructors.  This  
paper applies Analytical Hierarchy Process (AHP) for assessing and ranking bidders’ 
qualification. A case  study -  a  construction  package  of office of  Petrolimex  Da Nang - is 
used to demonstrate AHP. The results indicate that AHP is a potential tool in supporting 
investors’ multi-criteria  based decision-making process. 
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