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SỐ: JL&54 /QĐ-UBND Bình Định, ngày cứ-tháng % năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư  

thực hiện dự  án tại khu đất số 01 đường Nguyễn T ất Thành,
thành phố Quy Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kể hoạch và Đầu tư tại văn bản số 
910/SKHDT-TTXT ngày 31/7/2018,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy 
Nhơn.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp vớị các 
cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Ke hoạch và 
Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Du lịch; Chủ tịch 
UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này kê từ 
ngày ký./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH:

-NhưĐiều 3;
- CT, cácPCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KI.
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TIÊU CHÍ
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

tại khu đất 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhon
(Ban hành kèm theo Quyết định số ẤS5Ả /QĐ-UBND 

ngày 0Ẳ/8/2018 của UBND tỉnh)

I. Quy định chung

1. Đối tượng dự tuyển

a) Các tổ chức kinh tế có đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, 
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy 
định người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của 
từng thành viên trong liên danh.

2. Chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

a) Chức năng sử dụng đất: Khu phức họp thương mại, dịch vụ, văn phòng, 
khách sạn và căn hộ cao cấp.

b) Diện tích khu đẩt: Khoảng 8.027m2 (trong đó: đất công trình dịch vụ 
phức họp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và căn hộ cao cấp là 
7.080m2, đất hạ tầng kỹ thuật là 947m2).

c) Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

- Khoảng lùi công trình: Khoảng lùi tối thiểu so với chỉ giới đường đỏ các 
tuyến đường: Nguyễn Tất Thành L 25m; Lý Thường Kiệt > 6m; Tôn Đức Thăng 
> 6m; Mai Xuân Thưởng > 6m; đôi với các cạnh còn lại khoảng lùi > 5m.

- Mật độ xây dựng: Khối tháp từ 45% 60%; khối đế từ 50% 70%.

- Chiều cao công trình: Tối thiểu 30 tầng (không khống chế chiều cao tối 
đa nhưng phải đảm bảo chiều cao tĩnh không được Bộ Quôc Phòng thỏa thuận 
theo quy định). Khối đế công trình khoảng 04 tầng.

- Hệ số sử dụng đất (Tổng diện tích sàn/diện tích đất): 10^-18.

3. Hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính

a) Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

b) Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê.
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c) Việc xác định đơn giá thuê đất và nộp tiền thuê đẩt theo quy định tại 

Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

d) Nhà đâu tư phải nộp tiền thuê đất trả tiền-một Ịần trong vòng 30 ngày
lcê từ ngày có thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. ~ '

4. Điều kiện để nhà đầu tư tham gia xét tuyển

—------ a^-Nhà-đầu-Éu-phải-nộp-khoản-tiền-bảe-l-ãnh-hồ sơ dự tuyển là 20 triệu
đồng. Nếu nhà đầu tư tự ý bỏ không tham gia dự tuyển thì số tiền này sẽ được 
nộp vào ngân sách; ngược lại, nhà đầu tư sẽ được nhận lại sau khi kết thúc việc 
lựa chọn nhà đầu tư.

b) Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính của mình không thấp 
hơn 20% tổng mức đăng ký đầu tư dự án, bằng một trong ba cách sau:

- Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là vốn thực có của nhà đầu tư tính đến 
năm trước liền kề với năm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án được xác định 
thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có sự xác nhận của tổ chức kiểm 
toán độc lập hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải 
được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số 
dư tiền gửi của doanh nghiệp. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) 
ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

- Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là tài sản thì phải cỏ chứng thư của tổ 
chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài 
sản của doanh nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp 
hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

c) Đối với phần vốn vay phải có cam kết cho vay của các tổ chức tín 
dụng, ngân hàng hoặc cam kết góp vốn để thực hiện dự án.

d) Nhà đầu tư mở một tài khoản mới dành cho dự án tại Ngân hàng - Chi 
nhánh Bình Định và nộp số tiền tương đương 20% tổng vốn đầu tư vào tài 
khoản này. Đồng thời, có xác nhận của Ngân hàng bằng văn bản rằng việc giải 
ngân từ tài khoản trên chỉ được thực hiện khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Ke 
hoạch và Đầu tư.

Trường họp nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc giải ngân 
được thực hiện theo đề xuất của nhà đầu tư với sự chấp thuận của Sở Ke hoạch 
và Đầu tư trên cơ sở kết quả triển khai xây dựng dự án theo tiến độ mà nhà đầu 
tư đã đăng ký.

Trường họp nhà đầu tư tham gia nhưng không được lựa chọn thực hiện dự 
án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản đề nghị Ngân hàng cho giải ngân trong 
vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

đ) Cam kết đảm bảo thực hiện ký quỹ đầu tư.



e) Nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đổi với 
trường họp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự 
án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh Bình Định.

g) Nhà đầu tư không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình
giải thế; không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài 
chính không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy 
định của pháp luật. _______ ______

h) Nhà đầu tư cam kết thực hiện các quy định hiện hành về bảo vệ môi 
trường.

i) Tổng vốn đăng ký đầu tư dự án tối thiểu là 1.133 tỷ đồng.

k) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có ngành nghề phù hợp 
với lĩnh vực đầu tư.

5. Tiến đô thưc hiên dư án

a) Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu 
tư, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công xây 
dựng các hạng mục của dự án.

b) Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư 
phải tiến hành khởi công xây dựng công trình.

c) Thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 24 tháng, kể 
từ ngày có giấy phép xây dựng.

d) Trong quá trình triển khai xây dựng, nhà đầu tư vi phạm bất cứ quy 
định nào của Tiêu chí này thì sẽ bị xem xét thu hồi chủ trương đầu tư (trừ các 
trường họp có lý do chính đáng được UBND chấp thuận bằng văn bản).

II. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư

1. Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án thông qua phương pháp 
chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm.

2. Các nhà đầu tư đạt tất cả các nội dung ở Mục I Quy định chung thì mới 
được xét đế chấm điếm.

3. v ề  cách thức lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện thành hai bước:

a) Bước 1 : Các thành viên Hội đồng tuyển chọn nhà đầu tư tố chức chẩm 
điểm theo Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt, số điểm bình quân 
của nhà đầu tư dự tuyển = Tổng sổ điểm của các thành viên Hội đồng tuyến chọn 
chia (:) cho tổng số thành viên Hội đồng tuyển chọn. Nhà đầu tư phải đạt từ 70 
điểm trở lên mới được tham gia lựa chọn ở bước tiếp theo.

b) Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp các cơ quan 
liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo phưong thức đấu giá quyền sử dụng



đất thuê. Nhà đầu tu nào có giá tham gia caọ nhất sẽ được xem xét chọn là nhà 
đâu tư. ! •
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III. Thang điểm đánh giá (Có Phụ lục kèm theo)

IV. Thành phần Hội đồng SO’ tuyển nhấ đầu tư

Hội đồng sơ tuyển nhà đầu tư gồm đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư 
(chủ trì), Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Du lịch; ƯBND thành 
phô Quy Nhơn./.


