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Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày

tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nhiệm vụ: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi
viễn thông, cáp điện lực trong khu vực đô thị, trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Kính gửi: Sở Tài chính.
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu;
Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề cương và dự toán
lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện
lực trong khu vực đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030,
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những
nội dung dưới đây:
I. Mô tả tóm tắt đề cương và dự toán:
- Tên nhiệm vụ: Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn
thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Địa điểm thực hiện: 48 đô thị của 03 thành phố và 09 huyện thuộc tỉnh
Đồng Tháp.
- Giá trị dự toán được duyệt: 1.932.480.000 đồng (Một tỷ, chín trăm ba
mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2022.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
- Cơ quan thực hiện: Thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực.

II. Phần công việc đã thực hiện:
Bảng số 1
TT

Nội dung
công việc
Xây dựng Đề
cương và dự
toán

Đơn vị thực
hiện
Công ty cổ
phần tư vấn
thiết kế xây
dựng Tổng Hợp

Cộng:

Giá trị
(VNĐ)
23.243.000

Văn bản phê duyệt
Quyết định số 1482/QĐUBND.HC ngày 29/9/2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Tháp

23.243.000

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa
chọn nhà thầu:
Bảng số 2
T
T
1

Nội dung công việc
Chi phí đăng thông tin đấu
thầu
Cộng:

Đơn vị tổ chức thực hiện

Giá trị (VNĐ)

Sở Thông tin và Truyền thông

330.000
330.000

IV.Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:
1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Bảng số 3

Số
Giá gói thầu
gói Tên gói thầu
(VNĐ)
thầu

Phương
Hình
Nguồn
thức
thức đấu
đấu
vốn
thầu
thầu

Thời
gian
đấu
thầu

Đấu thầu
Gói thầu số
rộng rãi Một giai
Quý
trong đoạn hai
1 1: Tư vấn lập 1.903.128.000
Vốn sự nước qua túi hồ sơ IV/2021
Đề án
nghiệp mạng
cấp tỉnh
Gói thầu số
năm Chỉ định
2: Tư vấn lập
2022 thầu rút
Quý
gọn
2 hồ sơ mời thầu,
3.853.000
IV/2021
đánh giá hồ sơ
trong
dự thầu
nước

Hình
thức
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
hợp
đồng

Trọn
gói

250
ngày

Trọn
gói

60
ngày

Gói thầu số
3: Thẩm định
3 hồ sơ mời thầu
và kết quả lựa
chọn nhà thầu
TỔNG
CỘNG

Chỉ định
thầu rút
gọn
trong
nước

1.926.000

Quý
IV/2021

Trọn
gói

20
ngày

1.908.907.000

2. Giải trình nội dung Kế hoạch đấu thầu:
a) Cơ sở phân chia gói thầu
Việc phân chia hạng mục của dự án thành những gói thầu trên được căn cứ
vào tính chất công việc và trình tự của các gói thầu, các gói thầu có tính chất độc
lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức thực hiện sẽ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiến
độ thực hiện Đề án.
b) Giá gói thầu
Giá trị các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở Thông tư số
16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn xác định chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng; Thông
tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và các quy định khác
liên quan.
c) Giải trình hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 2 là gói thầu tư vấn và Gói thầu số 3 là gói thầu thẩm định có
giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng, đề xuất chỉ định thầu rút gọn là phù hợp theo quy
định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm
2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu.
d) Giải trình về hình thức hợp đồng
Các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên có quy mô nhỏ, đề
xuất áp dụng hình thức hợp đồng “Trọn gói” là phù hợp tại Khoản 1 Điều 62 Luật
Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013.
V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không
VI. Tổng giá trị các phần công việc:
STT

Nội dung

1

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện

2

Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong
các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 4
Giá trị
23.243.000
330.000

3
4

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà
thầu
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch
lựa chọn nhà thầu

1.908.907.000

0

Tổng giá trị các phần công việc

1.932.480.000

Tổng mức đầu tư

1.932.480.000

VII. Kiến nghị
Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Thông tin và Truyền
thông kính đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp
ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến
năm 2030./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và PGĐ Sở;
- Lưu: VT, BCVT.

GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Bình

