ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3300 /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 13 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Đường nhánh ĐT841 – nhà máy Thành Công
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Uỷ ban
nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản
lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân
sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Xét Báo cáo số 811/BCTĐ-PTCKH ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường
nhánh ĐT841 – nhà máy Thành Công; với nội dung chủ yếu như sau:
2.1- Phần công việc đã thực hiện:
Stt

Nội dung công việc hoặc
tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Tư vấn khảo sát địa hình và Trung tâm tư vấn khoa
1 lập báo cáo kinh tế kỹ thuật học kỹ thuật và công nghệ
xây dựng công trình
Giao thông Đồng Tháp
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản
Công ty TNHH tư vấn và
2 vẽ thi công và dự toán xây
thiết bị Đồng Thắng
dựng công trình

Giá trị

Văn bản phê duyệt

71,272

Số 78a/QĐPKT&HT ngày
04/9/2019

4,000

Số 104a/QĐPKT&HT ngày
03/10/2019

Tổng giá trị thực hiện: 75,272 triệu đồng

2.2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:
Stt

Nội dung công việc

1

Chi phí quản lý dự án

2

Chi phí tư vấn giám sát thi công

3

Phí thẩm định TKBVTC

4

Phí thẩm định dự toán

Đơn vị thực hiện
Ban Quản lý dự án và Phát triển
quỹ đất Huyện
Tổ thẩm định dự án huyện

Giá trị
23,910
28,693
0,293
0,285

2
5

Lệ phí thẩm định báo cáo KTKT

6

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
vốn đầu tư

7

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu

8

Chi phí giám sát khảo sát địa hình

9

Chi phí dự phòng

Phòng Tài chính và Kế hoạch

0,189

Tổ thẩm tra Huyện

9,450

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

7,248
0,932
52,105

Tổng giá trị thực hiện: 123,105 triệu đồng

2.3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Stt

Tên gói thầu

Giá gói
thầu

Thời
Phương
Hình thức
gian tổ Loại Thời gian
Nguồn
thức lựa
lựa chọn
chức lựa hợp thực hiện
vốn
chọn nhà
nhà thầu
chọn nhà đồng hợp đồng
thầu
thầu

Xây lắp:
Gói thầu số 01:
Thi công nâng
1
cấp mặt đường
láng nhựa

Vốn ngân
sách
Chỉ định
895,829
huyện
thầu
năm 2020

Quý
Trọn
III/Năm
30 ngày
gói
2020

Tổng cộng giá trị thực hiện: 895,829 triệu đồng

Ghi chú: Giá các gói thầu trên là giá trị làm cơ sở để thực hiện công tác
lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày
14/8/2019 của Chính phủ.
4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 1.094,206 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ,
không trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm lẻ sáu ngàn đồng).
5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm
bảo yêu cầu sau:
- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư
phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc
hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần
Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Đồng Tháp.
- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép
tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.
Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện là chủ đầu tư có trách nhiệm phối
hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu
các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
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nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ
tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn

