UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
Số: 1409 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 29 tháng 4

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều
tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại hu
bảo tồn thiên nhiên u n iên, tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư c ng ngày 18/6/2014;
Căn cứ c c Nghị định của Chính phủ: ố 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
quy định chi tiết thi hành c c điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số
40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Đầu tư c ng;
Căn cứ Th ng 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;
Căn cứ Nghị quyết số 372/N -HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đ ng
nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự n Điều tra, bảo t n và
ph t triển c c loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu bảo t n thiên nhiên Xuân
Liên, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định s 958/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Điều tra, bảo tồn
và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại hu bảo tồn thiên nhiên
Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của ở Kế hoạch và Đầu tư tại B o c o th m định số
2490/ KHĐT-TĐ ngày 23/4/2021; của Ban quản lý Khu bảo t n thiên nhiên
Xuân Liên tại Tờ trình số 11/TTr-BTXL ngày 02/4/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra,
bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại hu bảo tồn thiên
nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung ch nh nh sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc
làm 08 gói thầu.

ế hoạch lựa chọn nhà thầu đ ợc chia

2. Nội dung gói thầu: Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. an quản l hu bảo tồn thiên nhiên u n iên (chủ đầu t ) căn cứ nội
dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình
tự, các b ớc công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà
thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 03 (Mua sắm
thiết bị máy móc, dụng cụ, bảo hộ lao động) và gói thầu số 08 (Điều tra, nghiên
cứu bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại hu TTN u n
Liên) theo quy định; chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật và Chủ tịch U ND tỉnh về
các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu đ ợc phê duyệt.
2. Giao Sở ế hoạch và Đầu t , Sở Tài ch nh, ho bạc Nhà n ớc tỉnh
Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động
giải quyết các công việc liên quan đến ngành; h ớng dẫn chủ đầu t thực hiện,
đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu t , đảm bảo chấp hành
theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày k .
Chánh Văn phòng Ủy ban nh n d n tỉnh, Giám đốc các Sở: ế hoạch và
Đầu t , Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, ho bạc Nhà n ớc tỉnh, Giám đốc
an quản l
hu bảo tồn thiên nhiên u n iên và Thủ tr ởng các ngành, đơn
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Nh Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch U ND tỉnh (b/cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- u: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PH CHỦ TỊCH

(MC27.04.21)

Đ c Gi n

Phụ biểu: Kế hoạch lự chọn nhà thầu

Thực hi n dự án Điều tr , bảo tồn và phát triển các loài tron họ Cầy (Viverrid e) tại Khu bảo tồn
thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Th nh Hó ”
(Kèm theo uyết định số:

TT

/ Đ-UBND ngày

T n ói thầu

Giá gói
thầu
(Triệu đồng)

th ng

N uồn
vốn

năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thời i n
Hình th c;
bắt đầu
phươn th c lự
lự chọn
chọn nhà thầu
nhà thầu

oại
hợp
đồn

Thời i n thực
hi n hợp đồn

1

Gói thầu số 1: T vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh
giá hồ sơ dự thầu.

2,0

Chỉ định thầu

Quý
II/2021

Trọn gói

10 ngày

2

Gói thầu số 2: T vấn thẩm định hồ sơ mời thầu,
kết quả lựa chọn nhà thầu.

2,0

Chỉ định thầu

Quý
II/2021

Trọn gói

10 ngày

Chào hàng cạnh
tranh

Quý
II/2021

Trọn gói

06 tháng

Chỉ định thầu

Quý
II/2023

Trọn gói

06 tháng

221,9

Chỉ định thầu

Quý
II/2021

Trọn gói

03 tháng

5,7

Chỉ định thầu

Quý
II/2021

Trọn gói

03 tháng

Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị máy móc, dụng
3
cụ, bảo hộ lao động.

278,8

4

Gói thầu số 4:
y dựng trang thông tin về các
loài trong họ Cầy.

30,0

5

Gói thầu số 5: Thi công x y dựng khu cứu hộ.

6

Gói thầu số 06: T vấn giám sát thi công x y
dựng khu cứu hộ.

Nguồn sự
nghiệp
kinh tế
hàng năm
ngân sách
tỉnh

T n ói thầu

TT

Giá gói
thầu
(Triệu đồng)

Gói thầu số 07: ác định các yếu tố tự nhiên,
kinh tế - xã hội có ảnh h ởng đến môi tr ờng
sống và nguy cơ suy giảm quần thể; điều tra hiện
trạng ph n bổ quần thể; điều tra sinh cảnh sống
của các loại trong họ Cầy tại khu bảo tồn; x y
7
dựng bộ cơ sở dữ liệu bản đồ về quần thể, ph n
bố và sinh cảnh của các loài; x y dựng ch ơng
trình bảo tồn ngoại vi Ex-situ; tuyên truyền n ng
cao nhận thức cho cộng đồng và ch nh quyền địa
ph ơng.
Gói thầu số 08: Điều tra, bảo tồn và phát triển
các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại hu TTN
8
u n iên (không bao gồm các công việc thuộc
gói thầu số 7)

T n cộn

N uồn
vốn

976,7 Nguồn sự

nghiệp
kinh tế
hàng năm
ngân sách
tỉnh

1.911,6

Thời i n
Hình th c;
bắt đầu
phươn th c lự
lự chọn
chọn nhà thầu
nhà thầu

oại
hợp
đồn

Thời i n thực
hi n hợp đồn

Chủ đầu t tực
thực hiện

Quý
II/2021

Trọn gói

30 tháng

Đấu thầu rộng
rãi trong n ớc;
01 giai đoạn; 02
túi hồ sơ

Quý
II/2021

Trọn gói

30 tháng

3.428,7

Ghi ch :
- Gi c c gói thầu được x c định trên cơ sở uyết định số 958/ Đ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- C c gói thầu số 01, 02, 04, 05, 06 p dụng quy trình chỉ định thầu r t gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014
của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 03 p dụng quy trình chào hàng cạnh tranh r t gọn theo quy định tại Điều 59, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính
phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu c c gói thầu số 03, số 08 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

