TERMS AND CONDITIONS
Architectural design contest for the project:
"DETECH Complex of Commercial Services and Offices"
I. INTRODUCTION
1.1. Legal basis:
-

Pursuant to Law on Construction No 50/2014/QH13 dated 18/06/2014 by the
National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam;

-

Pursuant to Law on Planning No 30/2009/QH12 dated 17/6/2009 by the National
Assembly tenure XII, meeting section 5 in 2009 of the Socialist Republic of Viet
Nam;

-

Pursuant to Decree No 59/2015/NĐ-CP by the Government dated 18/06/2015 on
Management of construction investment project;

-

Circular No 13/2016/TT-BXD dated 29/06/2016 by Ministry of Construction
guiding on examination and selection of architectural design plan for construction;

-

Based on legal dossier of Projects in “DETECH Complex of Commercial Services
and Offices” that the Technology Development Supporting Joint Stock Company
DETECH had Ha Noi Provincial People Committee assign as an investor .

1.2. Contest purpose:
The contest aims to select design plan with the best architectural ideas that meet
requirements of utilities, planning, architectural aesthetic, landscape, etc representing
the trademark of DETECH company with high feasibility.
We are in search of the extraordinary designing consultants to help actualize
architectural ideas, ensure technical and aesthetic quality, economic effectiveness, and
cost efficiency.
1.3. Contest organization unit:
The Technology Development Supporting Joint Stock Company (shortly named
DETECH) was founded in 1991. It used to be under Vietnam Academy of Science and
Technology, known as National Science and Technology Centre. At present, DETECH
is a joint stock company. Its address is as follows:
 Headquarter: DETECH Building, No 8 Ton That Thuyet street, My Đinh 2
precinct, Nam Tu Liem district, Ha Noi.
 Tel: +84 4 37689230. Fax: +84 4 37686736
 Website: www.detech.com.vn . Email: info@detech.com.vn
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1.4. Construction Area Information:
Construction area is located at No 8 Ton That Thuyet str., My Đinh 2 precinct,
Nam Tu Liem district, Ha Noi.
The entire area consists of 3 lots of land in which the existing 18-storey building
will be retained. The remaining structures will be removed. The area is located in the
high urbanization zone with synchronic traffic infrastructure. Its opposite and
surrounding areas are headquarters of agencies (such as Ministry of Natural Resources
and Environment, Ministry of Home Affairs, North Ha Noi Custom Agency, next to
Viet Nam Farmer’s Union, General Office for Population Family Planning, Directorate
for Roads of Viet Nam, Toyota My Dinh, etc.). In the future, Ton That Thuyet Street
can be considered as one of the administrative and commercial streets in Ha Noi.
The entire area is 15,331 m2, consisting of 03 lots surrounded by boundaries in the
planning and named respectively as lot D1, D2 and D3 (see the enclosed drawing).

II. DESIGN REQUIREMENTS
2.1. Construction Size and Function
2.1.1. Lot D1:
- Its area is 7,355 m2, in which permitted construction area is 6,046 m2. The planned
road area is 1309 m2. Maximum number of constructed storeys: 22 storeys.
Maximum construction density: 50%.
- Currently there is an 18-storey building constructed (basement area is 1420 m2, first
storey constructed area : 790 m2).
- The rest area will be constructed with a 22-storey building used as offices for rent
and commerical services. The three first storeys will be used for commercial
services (if there are any alternative proposals, please specify the reasons), the
others storeys served as office spaces that meet class A standards.
2.1.2. Lot D2:
- Its area is 5,336 m2. Maximum number of constructed storeys: 45. Maximum
construction density: 50%.
- This area will be constructed with a 45-storey building used as offices for rent and
commerical services. The three first storeys will be used for commercial services (if
there are any alternative proposals, please specify the reasons), the others storeys
served as office spaces that meet class A standards.
2.1.3. Lot D3:
- Its area is 2,640 m2. Maximum number of constructed storeys: 1 storey. Maximum
construction density of the surface is 5%.
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- Function: underground parking zone, green park and public services serving for
public use and commercial activities of the complex.
- Construction: The surface consists of electricticy generation station and services.
The underground consists of 3-4 basements as parking lot.
2.2. Requirements:
2.2.1. Master planning:
- Space arrangement and construction architecture form should be appropriate with
the features and position of the construction area as well as showing unique
appearance and complying with regulated technical parameters.
- Traffice organization should be convenient for internal use and surroundings.
- Being easy to implement project.
2.2.2. Construction architecture
- The project is a complex of international standard items meeting requirements of
security, fire regulations as well as current construction standards of Viet Nam.
- Cube and architecture form must be modern.
- Architecture form of the buildings in the complex must be consistent and
demonstrate the unique characteristic of the DETECH. The appearance of the
existing 18-storey building can be changed to be harmonized with the architecture
of the new building but with the least intervention and the most feasibility.
- Usage line for each functioning zone must be clear, coherent and ensure optimal
connection among zones.
- Proposals for solutions and architectural ideas for the purpose of creating a
beautiful unique construction complex are encouraged. We desire this complex
built as a place for the entertainment and cultural activities.
Note:
 Lot D1 and D2 are separated by planning road (17.5 m in width), belonging
to different projects, thus it is impossible to have solid connection regarding
construction such as interconnecting basement, overbridge connected two
buildings located in two lots.
 It is possible to build the interconnecting basement to connect the new
building in the lot D1 with the underground parking zone in the lot D3. In
case it is impossible to build such an interconnecting basement (if DETECH
can not get the permission from the Authority), it should have alternative
options to split basement.
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 The Lot D3 functioned as public use and comercial acitvities of the complex
with the main entrance planned by the Hanoi Commitee to be technical
converter section described in the 6, 7, 8, 9 points (see the enclosed
drawing).
 There is a swimming pool in the complex.
 There are conference halls.
2.2.3. Finance: Investment capital is expected to be 2500 billion VND.

III. EXAMINATION REGULATION
3.1.

Examination Modality: limited candidates.

3.2.

Candidate Units:

3.2.1. Eligible candidate units:
This competition is held for domestic and oversea architectural, construction
design consultancy organizations (hereafter namely candidate units), that meets the
following conditions:
-

Professional unit with practical experience. The head of the designs must be an
architect meeting all professional requirements as stipulated by law.

-

The following candidates are not eligible to take part in the exam (or collaborate in
designs):
 Individuals or designing groups do not have legal entity in the local country;
 Examination Board Members;
 Member of Examination organizers and professional consultant group,
technical team;
 Individuals involded in the organizing competition.

3.2.2. Professional competent dossier:
- Business registration includes construction design (notarized copy)
- List of architects, engineers in the company (confirmed by the company).
- Competence conditions of the head of the designs listed in the company must have
certificate of the Head of construction designs Class I or certificate of architect
work permission appropriate with undertaken jobs such as the head of design at
least 1 construction at special level or level I, or 2 constructions level II at the same
kind, or the head of design for 1 key professinal field of 03 constructions at special
level or level I. Please specify name, place of the construction.
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- The head of design for subordinate items (listed in the company) must have
certificate of architect work permission, engineer appropriate with undertaken jobs
(notarized copy).
3.2.3. Additional regulations to core-sharing organizations:
Candidate units can join with other domestic or oversea organization as coresharing organization which meets all conditions requested by the examination
organizers. In this case, one unit should be a focal/key one. Each consultancy unit only
participates in one core-sharing organization and core-sharing negotiation minutes
should be sent to the examinzation organizers. All issues regarding rights, interests and
responsibilities among partners in the core-sharing organization must be negotiated by
themselves, the examination organizers are not related.
Candidate units can collaborate with an international prestigious, experienced,
competent consultant or groups of such consultants to ensure job results. In this case,
the consultancy company does not need to send negotiation minutes to the examination
organizers. The name and scientific resume of the consultants must be stated by the
candidate unit in the list of candidate members.
3.3. Registration Procedures and Document Receipt:
3.3.1. Registration procedures:
The candidate units should implement registration procedures with the
Examination organizers via email or directly in Exam organization office. Closing date
for application is 17:00 on 25th February 2017.
The registered units who want to change registration status that is different from
the registered one (change name or new core-share, etc) must resend new registration
prior to the closing time.
3.3.2. The following papers must be submitted when registering:
- Registration form (enclosed with this Regulation – Form a for independent
candidate unit and Form b for core-sharing candidate unit);
- Proven professional work permit and legal entity certificate of the candidate unit in
the resident country;
- Competency profile.
- Candidate units do not have to pay any fees.
- The organizers will not pay any budgets for the candidate units, excepting for prize
budget for the winners.
3.3.3. Provision of documents for the candidate units:
Documents, map and relevant profiles.
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3.4. Contest Dossier
3.4.1. General regulation
- The language used in the entire contest products and the notes are: Vietnamese or
bilingual Vietnamese - English.
- Measurement unit is meter (m) of Viet Nam.
- Select the way to arrange drawings layout (if necessary) so that it can express ideas
the most clearly and reasonably.
- Each candidate unit proposes no more than 02 plans.
3.4.2. Drawings and the notes
a) Drawings include:
 Drawing of master plan, traffic organization chart.
 Drawing of designing idea analysis.
 Drawing of the storeys, roof space, the façades, the main sections.
 Architecture perspective
b) The Note:
 Solution for master plan and work architecture.
 Utilities organization.
 Infrastructure solution, applied composition solution, material solution and
used technology.
 Solutions for ventilation, lighting and other issues of the work...
 Table of area statistics and work functioning items, construction rooms
(note: statistics based on criteria, parameters stated in the design
requirements such as storey area for each item, building density, land use
coefficient, etc.).
c) Model: encouraged.
3.4.3. The following candidate products will be dismissed without consideration by
the Examination Board:
- Ineligible candidate units as regulated in the section 3.2.1 of this Regulation.
- Units are not in the registered list.
- Dossier is submitted improperly regarding time and venue as regulated in the
section 3.5 and 3.6 of this Regulation.
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3.5. Anynomous Principle:
- Eligible candidate dossiers must satisfy all requests stated in the section 3.4 and
comply with regulations as follows:
 All candidate products comprise: Drawings, notes and models (if any) must
be coded by the candidate unit (do not specify the name or any identification
symbols)
 The code consists of 2 letters and 4 numbers selected by the candidate unit
(eg: DE1234), written in the rectangle box with 6 cm in width and 2 cm in
height in the top left hand side of the drawings. This code must be written in
the cover page of the Note and at the corner of the model.
 An sealed envelope must be enclosed with the candidate products, specifying
“candidate unit information” and code on it.
- Content of the “candidate unit information” envelope includes:
 Name, address, telephone number, fax number and email address of the
candidate unit.
 Name and professional resume of the Head of the designs.
 Name, undertaken jobs in the design and professional resume of the
members.
 Brief introduction on the operation process and achivements of the candidate
unit (specify contests participated and prizes won if any or its profile)
 Minutes of core-sharing orgnization (if any).
 The code of the design selected by the candidate unit.
 Envelope “candidate unit information” will be stored by the Head of the
Examination Board and will be only released when the Selection Panel
completes its consideration and assessment.
3.6. How to submit the products:
- Closing time of submitting candidate dossier: 17:00 on 19th May 2017
- Venue to submit candidate dossier:
Management Unit - TECHNOLOGY DEVELOPMENT SUPPORTING JOINT
STOCK COMPANY DETECH
Floor 8, DETECH TOWER, No 8 - Ton That Thuyet Street, Hanoi.
- Dossiers are submitted directly to the management unit.
- Quantity and content of the dossier include:
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 01 set of drawings, size A1(number unlimited).
 03 sets of drawings, size A3 and design notes.
 01 CD-Rom (archive all notes and drawings).
 01 envelope “information on candidate unit”.
For more information, please contact with:
Mr. Đào Văn Cường. Tel: +84 985.138.699; (+84 4) 37956.573 (Ext: 102). Email:
daovancuong@yahoo.com
The examination organization board will be in charge of writing receipt minutes.
Contest time schedule:

No

Content

Timeline

Venue

1

Announcement,
invitation.

From
13/02/2017 to
25/02/2017

Information on the contest posted
on: www.detech.com.vn.

2

Deadline of registration

17:00 on
25/02/2017

Management unit,
TOWER

DETECH

3

Provision of official 9:30 on
documents
and 28/02/2017.
troubleshooting, ...

Meeting
TOWER

room,

DETECH

4

Deadline to submit 17:00 on
candidate products
19/05/2017

Management unit,
TOWER

DETECH

5

Assessment,
prizes

Venue to be released by the
organizers

3.7.

release Before
30/05/2017

Prizes: consist of 05 prizes with total value of 60.000 USD
01 First prize:

...................................................................

01 Second prize:

...................................................................

25.000 USD
15.000 USD

01 Third prize: ...................................................................

10.000 USD

02 Consolation prizes: ........................................................

5.000 USD

The value of the prize includes taxes that the winners have to pay as stipulated
currently by the State. The number of prizes can be changed due to admission result.

3.8.

Examiner Panel

Examiner panel is set up by the investor to assess and rank candidate designs.
Members of the examiner panel are prestige experts operating in architecture field, in
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which there are 02 international experts.

3.9.

Regulation on property rights, interests and responsibility of the
candidate units
3.9.1. Interests of the candidate units:
The successful candidate units will receive prize together with prize certificate
issued by the investor and examiner panel in the period of maximum 1 month since the
date of releasing prizes.
The selected, approved architecture plan is the one of the winning plans by priority
order (first, second and third) in associated with implementation competency of the
winning unit (including core-sharing organization).
The unit with approved architecture plan will be invited to negotiate a contract
with the investor to plan project and design next steps on the basis of reasonable
financial and feasible personnel proposals.
In case contract negotiation is not successful or the winning unit refuses to take
part in the negotiation, the investor will select the other unit to implement approved
plan.

3.9.2. Responsibility of the candidate units:
The candidate units must comply with the regulation, response to the law for the
rights and copyright of the entries and finalize plan on the basis of comments of the
investor if it is selected.
Candidate units can present their designing ideas to the examiner panel as
scheduled that is announced by the organizers at least 05 days prior to schedule.
All budget relating to participation in the contest will be borne by the candidate
units.

3.9.3. The copyright and possessing the candidate products:
The copyright is ensured. The investor has possession right of the winning
architecture plans whether the candidate unit receice award or not./.
The investor has rights to exhibit all candidate plans in one exhibition in the
purpose of getting opion polls (if necessary).
TECHNOLOGY DEVELOPMENT SUPPORTING JOINT STOCK COMPANY
GENERAL DIRECTOR

(Signed)
DAO VAN TAM
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PART VI: ANNEX ENCLOSED
a. Registration form for the independent organization
SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------------------

REGISTRATION FORM
TO CONTEST OF ARCHITECTURE DESIGN PLAN
Project: DETECH Complex Of Commercial Services And Offices

To: CONTEST ORGANIZERS.
Unit name:..........................……………………..……………………….……
Address:………………………………………………………………….…….
Tel:……………………………… Fax: ……………………………....
E-mail:...............................................................................................................
Representative:....................................................Title:...............................
After consideration of the invitation, we acknowledge that we are fully competent
to meet the requirements of the contest. Thus, we would like to apply for participating
in the contest.
By this registration form, we would like to surely confirm our full understanding
and complying with the contest regulation issued by the Technology Development
Supporting Joint Stock Company (DETECH JSC).
(Documents enclosed with the registration form: Papers to prove work permit/legal
entity of the candidate unit, etc).
Hà Nội, ... February 2017
REPRESENTATIVE OF THE CANDIDATE UNIT
(Sign and stamp)
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b. Registration form for core-sharing organization
SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------------------

REGISTRATION FORM
TO CONTEST OF ARCHITECTURE DESIGN PLAN
Project: DETECH Complex Of Commercial Services And Offices
To: CONTEST ORGANIZERS.
We are core-sharing between:
Unit name:.........................……………………..……………………….……
Representative:....................................................Title:...............................
Address:………………………………………………………………….…….
Tel:……………… Fax: ..............................E-mail:..............................
And unit name:....................……………………..……………………….……
Representative:.................................................... Title:...............................
Address:………………………………………………………………….…….
Tel:……………… Fax: ..............................E-mail:..............................
After receiving the invitation and considering the regulation, we acknowledge that
we are fully competent to meet the requirements of the contest. Thus, we would like to
apply for participating in the contest.
By this registration form, we would like to surely confirm our full understanding
and complying with the contest regulation issued by the Technology Development
Supporting Joint Stock Company (DETECH ISC).
Documents enclosed with the registration form are:
1. Papers to prove work permit/legal entity of the organizations/individuals in the
core-sharing organization;
2. Core-sharing minutes (specify core-sharing representative)
Ha Noi, ... February 2017
REPRESENTATIVE OF THE CORE-SHARING ORGANIZATION

(Sign and stamp)
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THI TUYỂN
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DỰ ÁN:
Tổ hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê DETECH
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Cơ sở pháp lý của cuộc thi:
-

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13ngày 18/06/2014 của Quốc Hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-

Căn cứ Luật quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc Hội khóa XII,
kỳ họp thứ 5 năm 2009 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/2015 về Quản lý
dự án đầu tư xây dựng;

-

Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi
tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

-

Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của các Dự án thuộc:” Tổ hợp dịch vụ thương mại và
văn phòng cho thuê” mà Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH
được UBND TP Hà Nội giao cho làm chủ đầu tư.

1.2. Mục đích cuộc thi:
Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn được phương án thiết kế có ý tưởng kiến
trúc tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, quy hoạch, thẩm mỹ kiến trúc, cảnh
quan,... thể hiện được thương hiệu của Công ty DETECH và tính khả thi cao.
Lựa chọn được đơn vị tư vấn thiết kế để hiện thực hóa ý tưởng kiến trúc, đảm bảo
chất lượng kỹ, mỹ thuật, hiệu quả kinh tế của dự án và đáp ứng tiến độ yêu cầu của
chủ đầu tư với chi phí hợp lý.
1.3. Đơn vị tổ chức cuộc thi:
Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ DETECH (gọi tắt là Công ty
DETECH) được thành năm 1991 trước đây trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ Quốc gia nay là Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hiện
tại là công ty cổ phần. Địa chỉ:
 Trụ sở chính: Tòa nhà DETECH, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận
Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
 Điện thoại: +84 4 37689230. Fax: +84 4 37686736
 Website: www.detech.com.vn . Email: info@detech.com.vn
1.4. Thông tin về khu đất xây dựng:
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Vị trí khu đất xây dựng: Số 8 - Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ
Liêm, TP.Hà Nội.
Đặc điểm: khu đất gồm 3 lô đất, hiện trạng đã có một ngôi nhà 18 tầng được giữ
lại còn các hạng mục khác sẽ bỏ. Khu đất nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa cao,
hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ. Đối diện và bao quanh khu đất là trụ sở
chính của các cơ quan (như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Hải quan bắc
Hà Nội, bên cạnh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Cục Dân số, Tổng Cục
Đường bộ, Toyota Mỹ Đình ...) Trong tương lai phố Tôn Thất Thuyết có thể coi là một
trong những khu phố hành chính, văn phòng và thương mại của Hà Nội.
Khu đất có tổng diện tích 15.331m2, gồm 03 lô đất giới hạn bởi các đường theo quy
hoạch và được đặt tên lần lượt là lô D1, lô D2, lô D3 (xem bản vẽ đính kèm).

II. YÊU CẦU THIẾT KẾ
2.1. Quy mô và chức năng công trình
2.1.1. Lô đất D1:
- Diện tích 7355 m2, trong đó đất để xây dựng 6046 m2, đất mở đường quy hoạch:
1309 m2. Số tầng xây dựng tối đa: 22 tầng. Mật độ xây dựng tối đa: 50%
- Hiện trạng đã xây dựng 1 tòa nhà 18 tầng ( diện tích tầng hầm: 1420 m2, diện tích
xây dựng tầng 1: 790 m2).
- Phần đất còn lại sẽ xây thêm 01 tòa nhà cao 22 tầng, chức năng làm văn phòng cho
thuê và dịch vụ thương mại. Trong đó tầng 1đến 3 làm dịch vụ thương mại (3 tầng
làm dịch vụ thương mại, nếu có đề xuất khác thì nêu rõ lý do), các tầng còn lại là
văn phòng tiêu chuẩn hạng A.
2.1.2. Lô đất D2:
- Diện tích 5336 m2. Số tầng xây dựng tối đa 45 tầng. Mật độ xây dựng tối đa 50%.
- Xây 01 tòa nhà cao 45 tầng, trong đó tầng 1 đến 3 làm dịch vụ thương mại (3 tầng
làm dịch vụ thương mại, nếu có đề xuất khác thì nêu rõ lý do), các tầng còn lại là
văn phòng cho thuê tiêu chuẩn hạng A.
2.1.3. Lô đất D3:
- Diện tích 2640 m2. Số tầng cao tối đa là 1 tầng. Mật độ XD tối đa phần nổi là 5%.
- Chức năng: bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh và dịch vụ phục vụ cho cả mục
đích công cộng và hoạt động kinh doanh thương mại của tổ hợp.
- Xây dựng: phần nổi làm trạm, máy phát điện, dịch vụ... Phần ngầm 3-4 tầng làm
bãi đỗ xe.
2.2. Yêu cầu:
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2.2.1. Về quy hoạch tổng mặt bằng:
- Tổ chức không gian và hình thức kiến trúc công trình phù hợp với đặc điểm vị trí
khu đất xây dựng, có diện mạo riêng và tuân thủ các thông số kỹ thuật quy định.
- Tổ chức giao thông tiện lợi cho sử dụng nội bộ và xung quanh.
- Thuận lợi trong việc triển khai dự án.
2.2.2. Về kiến trúc công trình
- Dự án là một tổ hợp các hạng mục đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm các yêu cầu an
ninh, phòng cháy chữa cháy và theo quy chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.
- Hình khối và hình thức kiến trúc hiện đại.
- Kiến trúc các tòa nhà trong tổ hợp thể hiện sự nhất quán về hình thức và có đặc
trưng riêng của DETECH. Tòa nhà hiện có 18 tầng có thể thay đổi hình thức để hài
hòa với kiến trúc tòa nhà mới nhưng ở mức can thiệp là thấp nhất và khả thi nhất.
- Dây chuyền sử dụng của từng khu vực chức năng rõ ràng, mạch lạc, bảo đảm mối
liên kết tối ưu giữa các khu vực.
- Khuyến khích những đề xuất giải pháp, ý tưởng kiến trúc vì mục đích tạo nên một
cụm công trình đẹp, độc đáo, là điểm đến của các hoạt động văn hóa, vui chơi.
- Lưu ý:
 Lô đất D1 và D2 được ngăn cách nhau bởi đường quy hoạch (chiều rộng
17,5 m), thuộc các dự án khác nhau nên không thể liên kết cứng về mặt xây
dựng như: thông tầng hầm, cầu trên cao giữa các tòa nhà nằm trên 2 lô đất.
 Có thể thông tầng hầm của tòa nhà xây mới trên lô đất D1 với bãi đỗ xe
ngầm xây trên lô đất D3. Trường hợp không thông tầng hầm hai dự án được
( khi chủ đầu tư không được sự đồng ý của Thành phố ) thì phải có phương
án bổ sung tách tầng hầm .
 Lô đất D3 có chức năng phục vụ cho cả mục đích công cộng và hoạt động
kinh của tổ hợp, có lối vào chính được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
quy hoạch là phần đấu nối kỹ thuật được mô tả bởi các điểm 6, 7, 8, 9' ( xem
bản vẽ đính kèm).
 Trong tổ hợp có một bể bơi.
 Có phòng tổ chức hội thảo.
2.2.3. Về tài chính: Dự kiến đầu tư cho cho toàn bộ Dự án là: 2500 tỷ đồng.

III. QUY CHẾ THI
3.1.

Hình thức thi tuyển: Thi tuyển hạn chế
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3.2.

Đối tượng đăng ký dự thi:

3.2.1. Đối tượng được phép dự thi:
Cuộc thi dành cho các tổ chức (sau đây gọi là các đơn vị dự thi) tư vấn thiết kế kiến
trúc, xây dựng trong và ngoài nước, bảo đảm điều kiện:
-

Là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn. Người chủ nhiệm
của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư có đủ điều kiện hành nghề theo quy định
của pháp luật.

-

Những đối tượng sau không được dự thi (hoặc tham gia cộng tác thiết kế trong
cuộc thi):
 Cá nhân hay nhóm thiết kế không có pháp nhân hành nghề ở nước sở tại;
 Thành viên Hội đồng Giám khảo;
 Thành viên của Ban tổ chức cuộc thi và Tổ cố vấn chuyên môn, Tổ kỹ thuật;
 Các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức cuộc thi.

3.2.2. Hồ sơ chứng minh năng lực hành nghề:
- Đăng ký kinh doanh được hoạt động thiết kế công trình ( Bản sao công chứng).
- Danh sách của các kiến trúc sư, Kỹ sư thuộc công ty ( có xác nhận của công ty).
- Điều kiện năng lực của Chủ nhiệm Thiết kế xây dựng công trình có tên trong danh
sách Công ty phải có Chứng chỉ chủ nhiệm thiết kế công trình Hạng I hoặc có
Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phù hợp với công việc đảm nhận như đã làm chủ
nhiệm thiết kế ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 công trình cấp II
cùng loại, hoặc đã làm chủ trì Thiết kế 1 lĩnh vực chuyên môn chính của 03 công
trình cấp đặc biệt hoặc cấp I. Nêu cụ thể tên, địa điểm xây dựng công trình.
- Chủ trì thiết kế về các bộ môn (có tên trong danh sách công ty) phải có chứng chỉ
hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận ( bản sao công
chứng)
3.2.3. Quy định thêm về trường hợp liên danh:
Các đơn vị dự thi có thể liên danh với tổ chức khác trong hay ngoài nước hội đủ
điều kiện do Ban tổ chức cuộc thi đề ra như trên. Trong trường hợp này cần có một
đơn vị chịu trách nhiệm chính. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh,
biên bản thoả thuận liên danh được gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về
quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thoả thuận, Ban
tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.
Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia
ngoài nước có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Trong
trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thoả thuận cho Ban tổ chức cuộc
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thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị dự thi nêu trong
bản danh sách các thành viên dự thi.
3.3. Thủ tục đăng ký và nhận tài liệu:
3.3.1. Thủ tục đăng ký:
Các đơn vị dự thi sẽ phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức qua email hoặc trực
tiếp đăng ký tại Văn phòng Ban tổ chức cuộc thi. Thời gian đăng ký trước 17h ngày
25/02/2017
Các đơn vị đã đăng ký tham dự cuộc thi khi muốn thay đổi tư cách đăng ký tham
dự khác với nội dung đã đăng ký (thay đổi tên hoặc thành lập liên danh mới ...) phải
gửi lại đăng ký tham dự mới trước ngày cuối cùng nộp bài dự thi.
3.3.2. Khi tham gia đăng ký, đơn vị dự thi phải nộp cho Ban Tổ chức những giấy tờ
sau :
- Đơn đăng ký dự thi (mẫu kèm theo quy chế này – Mẫu a đối với tổ chức dự thi độc
lập và Mẫu b đối với tổ chức dự thi liên danh);
- Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề và giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
của đơn vị tại quốc gia người dự thi thường trú;
- Hồ sơ năng lực của đơn vị.
- Các đơn vị đăng ký dự thi không phải trả lệ phí khi tham gia dự thi.
- Ban tổ chức không chi trả bất cứ khoản kinh phí nào cho các đơn vị dự thi ngoại trừ
kinh phí giải thưởng các cho đơn vị đạt giải thưởng của cuộc thi.
3.3.3. Tài liệu cung cấp cho các đơn vị đăng ký dự thi:
Các văn bản, bản đồ và hồ sơ tài liệu liên quan.
3.4. Hồ sơ dự thi
3.4.1. Quy định chung
- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bản Thuyết minh là: Tiếng
Việt hoặc song ngữ Việt - Anh.
- Đơn vị đo lường sử dụng mét (m) của Việt Nam.
- Tự chọn hình thức bố cục sắp xếp ghép các bản vẽ (nếu cần) sao cho thể hiện được
ý tưởng một cách rõ ràng và hợp lý nhất.
- Mỗi đơn vị tham gia dự thi đề xuất không quá 02 phương án.
3.4.2. Bản vẽ và thuyết minh phương án dự thi
a) Các bản vẽ bao gồm:
 Bản vẽ quy hoạch Mặt bằng tổng thể. Sơ đồ tổ chức giao thông .
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 Bản vẽ phân tích ý tưởng thiết kế.
 Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt bằng mái, các mặt đứng, các mặt cắt chính.
 Phối cảnh công trình
b) Thuyết minh:
 Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc công trình.
 Tổ chức công năng sử dụng.
 Giải pháp kỹ thuật hạ tầng, giải pháp kết cấu áp dụng, giải pháp vật liệu,
công nghệ sử dụng.
 Giải pháp thông gió, chiếu sáng và các vấn đề khác của công trình...
 Bảng thống kê diện tích và hạng mục chức năng công trình, phòng ốc xây
dựng (lưu ý: thông kê dựa trên các tiêu chí, thông số có đề cập trong nhiệm
vụ thiết kế như diện tích sàn xây dựng từng hạng mục, mật độ xây dựng, hệ
số sử dụng đất,…).
c) Mô hình: khuyến khích làm mô hình.
3.4.3. Loại bỏ mà không đưa hội đồng giám khảo xem xét những sản phẩm dự thi
bao gồm:
- Những đối tượng không được phép dự thi theo quy định điểm 3.2.1.
- Những đơn vị không thuộc danh sách dự thi đã đăng ký.
- Nộp không theo quy định hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa điểm như quy
định tại mục 3.5 và 3.6 trong Quy chế này.
3.5. Nguyên tắc ẩn danh:
- Hồ sơ dự thi hợp lệ là hồ sơ thực hiện đầy đủ các thành phần được ghi ở mục 3.4 và
làm đúng theo các quy định như sau:
 Toàn bộ sản phẩm dự thi bao gồm: Các bản vẽ, thuyết minh và mô hình (nếu
có) đều phải được đánh mã số do đơn vị tự chọn (không ghi tên hoặc có bất
kỳ dấu hiệu nhận dạng nào).
 Mã số gồm 2 chữ cái và 4 chữ số do đơn vị tự chọn (ví dụ: DE1234), được
ghi trong khung chữ nhật kích thước ngang 6 cm, đứng 2 cm ở góc trên bên
phải của các bản vẽ. Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và
trên một góc của mô hình.
 Kèm theo mỗi bộ sản phẩm dự thi nói trên là 01 phong bì ghi chữ “Thông tin
đơn vị dự thi” dán kín và ghi mã số tự chọn của đơn vị ở 1 góc trên phong
bì.
- Nội dung của phong bì “Thông tin đơn vị dự thi” bao gồm:
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 Tên đơn vị dự thi, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax, địa chỉ email.
 Tên và lý lịch chuyên môn của Chủ nhiệm đồ án.
 Tên, nhiệm vụ trong đồ án và lý lịch chuyên môn của các thành viên tham
gia nhóm nghiên cứu.
 Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của đơn
vị (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được nếu có hoặc
profile của đơn vị)
 Văn bản hợp tác liên danh (nếu có).
 Mã số tự chọn của đồ án do đơn vị thực hiện.
 Phong bì “Thông tin đơn vị dự thi” sẽ do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trực
tiếp bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng tuyển chọn hoàn tất việc nhận
xét, đánh giá.
3.6. Phương thức nộp sản phẩm:
- Thời gian nộp Hồ sơ dự thi: Trước 17h ngày 19/05/2017
- Địa điểm nhận Hồ sơ Dự thi:
Ban quản lý - CÔNG TY CP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH
Tầng 8, Tòa nhà DETECH TOWER, Số 8 - Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
Các hồ sơ được gửi đến Ban bằng hình thức nộp trực tiếp.
- Số lượng và nội dung hồ sơ nộp gồm có :
 01 bộ bản vẽ khổ A1(số lượng không hạn chế).
 03 bộ bản vẽ khổ A3 và thuyết minh phương án.
 01 đĩa CD-Rom (lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ).
 01 phong bì thông tin đơn vị dự thi.
Để biết thêm chi tiết liên hệ với:
Ông Đào Văn Cường. Điện thoại: 0985.138.699; (04). 37956.573 (Ext: 102) Email:
daovancuong@yahoo.com

Ban tổ chức cuộc thi sẽ thực hiện việc lập biên bản giao nhận sản phẩm.
Lịch trình cuộc thi:
TT
1

Nội dung

Thời gian

Thông báo, gửi thư mời Từ 13/02/2017
tham dự.
đến 25/02/2017

Địa điểm
Đăng tin chi tiết về cuộc thi:
www.detech.com.vn.
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2

Hạn đăng ký dự thi

Trước 17h ngày
25/02/2017

Ban quản lý Tòa nhà Công ty CP
Hỗ trợ Phát triển Công nghệ
DETECH

3

Cung cấp tài liệu chính
thức và giải đáp thắc
mắc...

9h30 ngày
28/02/2017

Phòng họp Công ty CP Hỗ trợ
Phát triển Công nghệ DETECH

4

Thời hạn nộp sản phẩm Trước 17 giờ
dự thi.
ngày19/05/2017

Ban quản lý Tòa nhà Công ty CP
Hỗ trợ Phát triển Công nghệ
DETECH

5

Tổ chức chấm giải, công Trước ngày
bố giải thưởng..
30/05/2017.

Tại địa điểm do Ban TC sắp xếp

3.7. Giải thưởng: Bao gồm 05 giải với tổng trị giá là: 60.000 USD
01 Giải Nhất : ...................................................................

25.000 USD

01 Giải Nhì :

...................................................................

15.000 USD

01 Giải Ba :

...................................................................

10.000 USD

02 Giải khuyến khích: ........................................................

5.000 USD

Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải
nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước. Số lượng giải thưởng có thể thay đổi theo
kết quả xét tuyển.
3.8. Hội đồng giám khảo
Hội đồng giám khảo do Chủ đầu tư thành lập để đánh giá và xếp hạng các phương
án dự thi. Thành phần Hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia có uy tín hành
nghề trong lĩnh vực kiến trúc trong đó có 2 người là chuyên gia nước ngoài.
3.9. Quy định về quyền tài sản, quyền lợi và trách nhiệm của các đơn vị dự thi
3.9.1. Quyền lợi đối với các đơn vị dự thi:
Các đơn vị dự thi đạt giải sẽ được nhận kinh phí giải thưởng cùng Giấy chứng
nhận đạt giải cuộc thi của Chủ đầu tư và Hội đồng giám khảo trong thời hạn tối đa 1
tháng kể từ ngày công bố giải thưởng.
Phương án kiến trúc được phê duyệt lựa chọn là phương án nằm trong số đạt giải
chính theo thứ tự ưu tiên (nhất, nhì, ba) kết hợp với yếu tố đơn vị đạt giải phải có đủ
điều kiện năng lực thực hiện (kể cả liên danh).
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Đơn vị có phương án kiến trúc được phê duyệt sẽ được Chủ đầu tư mời thương
thảo hợp đồng để lập dự án và thiết kế các bước tiếp theo trên cơ sở đề xuất tài chính
hợp lý, đề xuất nhân sự thực hiện khả thi.
Trường hợp thương thảo hợp đồng không thành công hoặc đơn vị từ chối không tham
dự thương thảo, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị có phương án kiến trúc đạt giải
tiếp theo hoặc đơn vị khác đến thương thảo hợp đồng để thực hiện phương án được chủ
đầu tư phê duyệt.
3.9.2. Trách nhiệm đối với các đơn vị dự thi:
Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về Bản quyền và quyền tác giả của những tác
phẩm dự thi.
Hoàn thiện phương án trên cơ sở góp ý của chủ đầu tư trong trường hợp được lựa
chọn là đơn vị lập dự án.
Các đơn vị dự thi có thể phải trình bầy ý tưởng thiết kế của mình trước hội đồng
theo lịch trình được Ban tổ chức thông báo trước ít nhất là 05 ngày;
Chịu toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động dự thi của mình.
3.9.3. Quyền tác giả và quyển sở hữu sản phẩm dự thi:
Quyền tác giả các phương án dự thi được bảo đảm. Quyền sở hữu các phương án
kiến trúc đạt giải thuộc về chủ đầu tư không phụ thuộc vào việc đơn vị dự thi có hay
không nhận kinh phí giải thưởng./.
Chủ đầu tư có thể trưng bày tất cả các phương án dự thi nhằm mục đích thăm dò ý
kiến công chúng (nếu thấy cần thiết).
Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ DETECH
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)
ĐÀO VĂN TÁM
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PHẦN VI: CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
a. Mẫu đơn đăng ký với tổ chức độc lập
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-------------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ
THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI.
Tên đơn vị:..........................……………………..……………………….……
Địa chỉ:………………………………………………………………….…….
Điện thoại:……………………………… Fax: ……………………………....
E-mail:...............................................................................................................
Người đại diện:....................................................Chức vụ:...............................
Sau khi nghiên cứu Thư mời, chúng tôi xét thấy mình đủ năng lực để đáp ứng
được các điều kiện tham gia cuộc thi. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đăng ký tham dự
cuộc thi.
Bằng phiếu đăng ký này, chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ và chấp nhận tuân thủ quy
chế thi tuyển do Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ DETECH ban hành.
(Tài liệu kèm theo đơn: Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề/giấy tờ chứng minh
tư cách pháp nhân của Tổ chức dự thi ....)
Hà Nội, ngày... tháng ... năm 2017
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Ký tên, đóng dấu)
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b. Mẫu đơn đăng ký với tổ chức là liên danh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-------------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ
THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI.
Chúng tôi là liên danh giữa:
Tên đơn vị:.........................……………………..……………………….……
Người đại diện:....................................................Chức vụ:...............................
Địa chỉ:………………………………………………………………….…….
Điện thoại:……………… Fax: ..............................E-mail:..............................
Và Tên đơn vị:....................……………………..……………………….……
Người đại diện:....................................................Chức vụ:...............................
Địa chỉ:………………………………………………………………….…….
Điện thoại:……………… Fax: ..............................E-mail:..............................
Sau khi nhận được Thư mời và nghiên cứu Quy chế thi, chúng tôi xét thấy mình
đủ năng lực để đáp ứng được các điều kiện tham gia cuộc thi. Vì vậy, chúng tôi làm
đơn này đăng ký tham dự cuộc thi.
Bằng phiếu đăng ký này, chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ và chấp nhận tuân thủ quy
chế thi tuyển do Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ DETECH ban hành.
Tài liệu kèm theo đơn gồm :
1. Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề/giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân
của các Tổ chức/cá nhân trong liên danh dự thi;
2. Biên bản liên danh (ghi rõ đại diện liên danh)
Hà Nội, ngày tháng năm 2017
ĐẠI DIỆN LIÊN DANH
(Ký tên, đóng dấu)
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