UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Số: 2625 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày

02 tháng 8

năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi
cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú,
huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại
địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số nội dung 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 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà
nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm
đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm
cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao,
huyện Thường Xuân);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản thẩm định
số 5077/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/7/2022 về đề xuất phê duyệt Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp
đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp
đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường
Xuân); kèm theo Tờ trình số 362/TTr-BQLDA ngày 01/7/2022 của Ban QLDA
đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 47
đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú,
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huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa
phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân) với những nội dung chính như sau:
- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm
12 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân chịu trách
nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt
đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa
chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05, 10 và 12 qua Hệ thống mạng đấu thầu
Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện
Thường Xuân tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định của Thông tư số
08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi
tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia.
2. Giao UBND huyện Thường Xuân, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư
theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế
hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ
tịch UBND huyện Thường Xuân; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện Thường Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã
Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao,
huyện Thường Xuân)
(Kèm theo Quyết định số
Giá gói
thầu (triệu
đồng)

TT

Tên gói thầu

1

Gói số 01: Lập HSMT và
đánh giá HSDT các gói
thầu

149,9

2

Gói số 02: Thẩm định
HSMT, kết quả lựa chọn
nhà thầu các gói thầu

107,4

3

Gói số 03: Lập đề cương,
nhiệm vụ khảo sát bước
TKBVTC

54,0

4

Gói số 04: Giám sát khảo
sát bước TKBVTC

73,2

5

Gói số 05: Khảo sát, lập
TKBVTC-DT công trình;
lập hồ sơ thiết kế và cắm
cọc GPMB, MLG

3.757,4

6

Gói số 06: Thẩm tra
TKBVTC-DT công trình

210,6

7

Gói số 07: Khảo sát, lập
phương án rà phá bom
mìn, vật nổ; thi công rà
phá bom mìn, vật nổ

852,8

/QĐ-UBND ngày
Nguồn vốn

Ngân sách
trung ương
80.000 triệu
đồng, ngân
sách tỉnh
20.000 triệu
đồng, ngân
sách huyện
Thường Xuân
và các nguồn
huy động hợp
pháp khác
102.000 triệu
đồng

Hình thức lựa
chọn nhà thầu

/

/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Phương
Thời gian lựa
thức lựa
Hình thức
chọn nhà
chọn nhà
hợp đồng
thầu
thầu

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Chỉ định thầu

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

60 ngày

Chỉ định thầu

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

25 ngày

Chỉ định thầu

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

15 ngày

Chỉ định thầu

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

30 ngày

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

50 ngày

Chỉ định thầu

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

20 ngày

Chỉ định thầu

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

45 ngày

Đấu thầu rộng
rãi trong nước

Một giai
đoạn, hai túi
hồ sơ
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TT

8

9

Tên gói thầu
Gói số 08: Giám sát thi
công rà phá bom mìn, vật
nổ
Gói số 09: Thi công xây
dựng công trình (bao gồm
bảo hiểm xây dựng công
trình)

Giá gói
thầu (triệu
đồng)

Chỉ định thầu

26,5

140.024,9

10

Gói số 10: Giám sát thi
công xây dựng công trình

2.272,1

11

Gói số 11: Thẩm tra an
toàn giao thông trước khi
đưa công trình vào sử
dụng

100,0

12

Gói số 12: Kiểm toán dự
án

648,2

Tổng cộng

Nguồn vốn

Hình thức lựa
chọn nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Ngân sách
trung ương
80.000 triệu
đồng, ngân
sách tỉnh
20.000 triệu
đồng, ngân
sách huyện
Thường Xuân
và các nguồn
huy động hợp
pháp khác
102.000 triệu
đồng

Hình thức
hợp đồng

Thời gian lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Hợp đồng
trọn gói

Quý III/2022

30 ngày

Đấu thầu rộng
rãi trong nước

Một giai
đoạn, hai túi
hồ sơ

Hợp đồng
đơn giá
điều chỉnh

Quý IV/2022

720 ngày

Đấu thầu rộng
rãi trong nước

Một giai
đoạn, hai túi
hồ sơ

Hợp đồng
trọn gói

Quý IV/2022

720 ngày

Hợp đồng
trọn gói

Quý IV/2024

10 ngày

Hợp đồng
trọn gói

Quý IV/2024

30 ngày

Chỉ định thầu

Đấu thầu rộng
rãi trong nước

Một giai
đoạn, hai túi
hồ sơ

148.277,1

Ghi chú:
- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
1716/QĐ-UBND ngày 19/5/2022; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 9, 10 bao gồm 6,95% chi
phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.
- Gói thầu số 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 11 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.
- Gói thầu số 05, 10, 12 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
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- Các gói thầu còn lại trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức
lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

