ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ
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Hồng Ngự, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án nuôi lươn xã Thường Phước 1 thuộc Chương trình MTQG
giảm nghèo bền vững năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và
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 Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin
về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng
giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Xét Tờ trình 1068/TTr-PTCKH ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài
chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
nuôi lươn xã Thường Phước 1, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Dự án nuôi lươn xã Thường Phước 1.
2. Nội dung điều chỉnh.
* Bổ sung, điều chỉnh khoản 1 Điều 1:
- Phần công việc đã thực hiện: Không có
- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:
STT

Nội dung công việc

1

Chi phí thông báo mời thầu

2

Chi phí Quản lý dự án

3

Chi phí khác
Tổng cộng giá trị thực hiện:

Đơn vị thực hiện

Giá trị

Trung tâm đấu giá tỉnh Đồng Tháp

0,165

UBND xã Thường Phước 1

11,040
84,000

95,205 triệu đồng
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- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Phương
Thời
Thời gian
Hình
thức
gian
Giá gói thầu
bắt đầu tổ
thức lựa lựa
Loại thực
STT Tên gói thầu (triệu đồng Nguồn vốn
chức lựa
chọn nhà chọn
hợp hiện
VN)
chọn nhà
thầu
nhà
đồng hợp
thầu
thầu
đồng
I. Mua sắm
Vốn Ngân
sách Trung
Chào giá Một giai
Gói số 01: Mua
ương hỗ trợ
cạnh
đoạn,
Quý IV Trọn 20
1 giống lươn cho
288,895
276,500,
tranh qua một túi năm 2020 gói ngày
28 hộ
ngân sách
mạng
hồ sơ
địa phương
12,395
II. Dịch vụ tư vấn
Gói thầu số 02:
Chỉ định
Tư vấn lập
Quý IV
10
2
2,000
-ntthầu rút
HSYC và đánh
năm 2020
ngày
gọn
giá HSĐT
Gói thầu số 03:
Chỉ định
Tư vấn thẩm
Quý IV
10
3
2,000
-ntthầu rút
định HSYC và
năm 2020
ngày
gọn
đánh giá HSĐT
Tổng giá gói thầu:
292,895 triệu đồng

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 1 là Chủ đầu tư có trách nhiệm
tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
được duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của
Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Hồng Ngự không thay đổi.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Phòng Lao
động TB&XH, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân xã Thường Phước 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi
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