UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 122/TTr-UBND

Thạch Hưng, ngày 04 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình:
Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng
Kính gửi:
- UBND thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng Tài chính kế hoạch,
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản
lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư
công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND thành
phố Hà Tĩnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của
thành phố Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND thành
phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu
thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;
Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành
phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;
Căn cứ Công văn số 2084/UBND-QLĐT ngày 31/8/2020 của UBND thành
phố Hà Tĩnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương tiêu thoát
nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;
Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND xã Thạch
Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Mương tiêu thoát
nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã Thạch Hưng;
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UBND xã Thạch Hưng kính trình UBND Thành phố Hà Tĩnh, phòng TCKH
phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình với các nội
dung chính sau:
1. Tên công trình: Mương tiêu thoát nước thôn Tiến Hưng ra cống K14, xã
Thạch Hưng.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Hưng - TP Hà Tĩnh.
3. Chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hưng.
4. Tổ chức tư vấn BCKTKT: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Trường Thịnh.
5. Mục tiêu đầu tư: Tiêu thoát nước cho 65 ha sản xuất nông nghiệp và các hộ
dân sinh tại thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng.
6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
7. Hình thức đầu tư: Xây mới.
8. Nội dung và quy mô đầu tư:
Xây mới mương có chiều dài gần 800m, khẩu độ mương 1,0m x 1,2m, đổ bê
tông cốt thép, có gần 300m có nắp đậy.
9. Tổng mức đầu tư:
3.019.764.000 đồng
(Ba tỷ, không trăm mười chín triệu, bảy trăm sáu tư nghìn đồng)
Trong đó: - Chi phí xây dựng:
2.541.183.000 đồng
- Chi phí QLDA:
- Chi phí tư vấn đầu tư XD:

71.800.000 đồng
241.317.000 đồng
66.779.000 đồng

- Chi phí khác:
- Dự phòng phí:
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ.

98.685.000 đồng

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020
12. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
a) Phần công việc đã thực hiện:
Nội dung công
STT việc hoặc tên gói
thầu

Đơn vị thực
hiện

Giá trị
thực hiện
(đồng)

Hình
thức lựa
chọn

1

TV.01-Tư vấn
khảo sát địa hình,
lập báo cáo KTKT

Công ty CP
Tư vấn và
Chỉ định
162.944.421
thầu
Xây dựng
Trường Thịnh

2

Chi phí thẩm định
BCKTKT

Phòng QLĐT
thành phố

573.755

3

Chi phí thẩm tra

Công ty CP

5.270.686

Thời gian thực
hiện hợp đồng

30 ngày

2

4

dự toán điều chỉnh

Tư vấn và
Xây dựng Hà
Tĩnh

Lệ phí thẩm định
BCKTKT điều
chỉnh

Công ty CP
Tư vấn và
Xây dựng Hà
Tĩnh

2.000.000

Tổng cộng giá trị thực hiện: 170.788.862 đồng
b) Phần công việc không áp dựng hình thức lựa chọn nhà thầu:
STT
1
2

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện
(đồng)

UBND xã Thạch
71.800.000
Hưng
UBND xã Thạch
Dự phòng phí
98.685.000
Hưng
Tổng cộng giá trị thực hiện: 170.485.000 đồng
Chi phí ban quản lý dự án

c) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
STT
1
2

Giá trị thực hiện
(đồng)
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
17.212.655
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
20.000.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 37.271.655 đồng
Nội dung công việc

d) Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Thời
Hình
Phương gian bắt
thức
thức lựa đầu tổ Loại
Giá gói thầu Nguồn lựa
STT Tên gói thầu
chọn chức lựa hợp
(đồng)
vốn
chọn
nhà
chọn đồng
nhà
thầu
nhà
thầu
thầu
Chào
01.XL: Thi công
hàng
Hợp
Mương tiêu
01
giai
cạnh
Tháng đồng
đoạn,
01
1 thoát nước thôn 2.541.183.000
trang,
9/2020 trọn
NS
túi hồ sơ
Tiến Hưng ra
qua
gói
thành
cống K14, xã
phố hỗ mạng

Thời
gian thực
hiện hợp
đồng

90 ngày,
kể từ
ngày hợp
đồng có
hiệu lực

3

trợ

Thạch Hưng

2

02.TVGS: Tư
vấn giám sát thi
công xây dựng

3

03.TVMT: Tư
vấn lập HSYC,
đánh giá HSĐX
xây lắp

4

04. TVTĐ: Tư
vấn thẩm định
HSYC, kết quả
LCNT

5

66.019.934

05.BH: Bảo hiểm
công trình

Chỉ
định
thầu

5.082.366

Chỉ
định
thầu

1.155.083

Chỉ
định
thầu

26.682.422

Chỉ
định
thầu

Tháng
9/2020

110 ngày
Hợp , theo tiến
đồng
độ thi
trọn công gói
gói
thầu
01.XL

Tháng
9/2020

30 ngày,
Hợp
kể từ
đồng
ngày hợp
trọn
đồng có
gói
hiệu lực

Tháng
9/2020

30 ngày,
Hợp
kể từ
đồng
ngày hợp
trọn
đồng có
gói
hiệu lực

Tháng
9/2020

90 ngày,
Hợp theo tiến
đồng
độ thi
trọn công gói
gói
thầu
01.XL

Tổng giá trị các gói thầu: 2.640.122.805 đồng

14. Kiến nghị:
UBND xã Thạch Hưng kính trình UBND Thành phố Hà Tĩnh, Phòng TCKH
phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình với những nội
dung nêu trên để Chủ đầu tư tiến hành thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự
pháp luật./.
Nơi nhận:
- UBND Thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng TCKH;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức: Xây dựng, Kế toán;
- Lưu: VT-UB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chính Đàn
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