ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

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

Số: 140 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án “Ứng dụng
khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và khai thác nhung Hưu sao
(Cervus nippon) gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại Thanh Hóa"
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số
58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết sử dụng vốn
nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước,
đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục và dự toán chi tiết các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới; cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh (đợt V, năm 2020);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số
6879/STC-HCSN ngày 24/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án “Ứng
dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và khai thác nhung Hưu
sao (Cervus nippon) gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại Thanh Hóa",
với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Khái quát về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và
khai thác nhung Hưu sao (Cervus nippon) gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi
giá trị tại Thanh Hóa" được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
3681/QĐ-UBND ngày 08/9/2020.
- Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.
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- Tổng kinh phí: 9.111.428.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm mười
một triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng).
- Nguồn vốn:
+ Từ nguồn sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm:
2.185.383.000 đồng.
+ Từ nguồn kinh phí tự có của đơn vị chủ trì và nguồn hợp pháp khác:
6.926.045.000 đồng.
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2.1. Nội dung công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp
nguyên vật liệu thực hiện Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô
hình sản xuất và khai thác nhung Hưu sao (Cervus nippon) gắn với tiêu thụ sản
phẩm theo chuỗi giá trị tại Thanh Hóa", với tổng kinh phí: 1.086.632.600 đồng.
2.2. Phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất nguyên vật liệu cung cấp để
thực hiện Dự án, toàn bộ công việc lập kế hoạch đấu thầu chia làm 02 gói thầu.
2.3. Nội dung chi tiết của các gói thầu về: Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn
vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà
thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Giao Công ty TNHH Chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp làm chủ
đầu tư, căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này tổ chức triển khai,
thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng Luật đấu thầu và các quy định hiện
hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về
các quyết định của mình trong quá trình triển khai thực hiện.
Các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và các
đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ
động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời, có
trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai
thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Khoa học và
Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi và dịch
vụ nông nghiệp, Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- PCVP UBND tỉnh Cao Thanh Tùng;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và khai thác nhung Hưu sao
(Cervus nippon) gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại Thanh Hóa"
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
tháng
năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Đồng
TT

Tên gói thầu

1

Gói thầu số 1:
Cung cấp Hưu sao
giống.
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Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức; phương
thức lựa chọn nhà
thầu

Thời gian
lựa chọn
nhà thầu

Hình
thức
hợp
đồng

30 ngày, kể
từ ngày ký
hợp đồng.

640.000.000
Nguồn sự nghiệp
khoa học trong dự
toán ngân sách
tỉnh hằng năm.

Gói thầu số 2:
Cung cấp thức ăn
nuôi Hưu sao.

446.632.600

Tổng cộng

1.086.632.600

Chào hàng cạnh tranh
qua hệ thống mạng đấu
Quý I
thầu quốc gia; một giai năm 2021
đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Trọn gói
24 tháng, kể
từ ngày ký
hợp đồng.

