ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: 783/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch phân khu đô thị
Cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thị loại V
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 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 06 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
1422/SKHĐT/ĐTTĐ ngày 27 tháng 6 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch phân
khu đô thị Cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thị loại
V; với nội dung chủ yếu như sau:
1- Phần công việc đã thực hiện:
STT Nội dung công việc
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Tư vấn lập nhiệm vụ
quy hoạch

Đơn vị thực hiện
Cty Cổ phần Tư vấn
đầu tư xây dựng PP

Giá trị
thực hiện
(tr. đồng)
41,659

Văn bản phê duyệt
QĐ số 39c/QĐ-KKT ngày
2/5/2018

Tổng cộng giá trị thực hiện: 41,659 triệu đồng

2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:
STT
01
02
03
04
05

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
Sở Xây dựng
Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch
BQL Khu kinh tế
Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng
Chi phí tổ chức công bố quy hoạch
Tổng cộng giá trị thực hiện: 86,578 triệu đồng

Giá trị thực
hiện (tr. đồng)
4,823
35,314
30,857
6,234
9,350

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

Số
TT

Tên gói thầu

Giá gói
thầu
(tr. đồng)

Nguồn
vốn

Hình
thức
lựa
chọn
nhà
thầu

Thời
gian
lựa
chọn
nhà
thầu

Hình
thức
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
hợp
đồng

Quý III
năm
2018

Trọn
gói

45
ngày

Trọn
gói

50
ngày

Phương
thức
đấu
thầu

Dịch vụ tư vấn:
01

02

Gói thầu số 01: Tư
vấn lập HSMT và
đánh giá HSDT

2,000

Vốn sự
nghiệp Chỉ định
kinh tế
thầu
của tỉnh

Gói thầu số 02: Tư
Đấu
vấn khảo sát địa
Vốn sự
thầu Một giai Quý III
hình và lập đồ án
nghiệp
rộng rãi đoạn 02 năm
690,146
Quy hoạch phân khu
kinh tế
trong túi hồ sơ 2018
đô thị Cửa khẩu
của tỉnh
nước
Thường Phước
Tổng cộng giá trị thực hiện: 692,146 triệu đồng

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 820,383 triệu đồng.
5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải
đảm bảo yêu cầu sau:
- Giá trị gói thầu trên chỉ là ước tính, Chủ đầu tư thực hiện thẩm định,
phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu
khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo khoản 3 và 4 Điều 12 của Nghị
định số 32/2015/NĐ-CP).
- 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 yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần
các Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13/02/2012, Công văn số 184/UBNDKTN ngày 16/4/2013 và Công văn số 538/UBND-KTN ngày 03/9/2013 của
UBND 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. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp là chủ đầu tư tổ chức
lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng qui định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài
nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Ban Quản lý
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Khu kinh tế Đồng Tháp và Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- LĐVP;
- Lưu VT, NC/ĐTXD.nbht

Nguyễn Thanh Hùng

3

