ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Nghĩa, ngày

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua giống cây
trồng nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 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;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường
xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã
Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu
tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND
thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh
tế năm 2020 cho phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa;
Theo đề nghị của phòng Kinh tế thành phố tại Tờ trình số 78/TTr-KT ngày
17/3/2020 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua giống
cây trồng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2020);
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm
định số 23/KQTĐ-TCKH ngày 06/4/2020 về dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu: Mua giống cây trồng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2020).
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua giống cây
trồng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020);
với nội dung chính như sau:
1. Tên dự toán: Mua giống cây trồng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).
2. Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa.
3. Nội dung công việc: Mua giống cây, cụ thể như sau:
- Cây Sao đen: 750 cây.
- Cây Dầu dái: 740 cây.
- Cây Thông ba lá: 205 cây.
(Tiêu chuẩn cây giống chi tiết như mục A - Phụ lục số 01 đính kèm).
4. Tổng giá trị dự toán: 244.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu
đồng). Trong đó:
- Chi phí mua giống cây trồng:
- Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu:

240.000.000 đồng.
4.000.000 đồng.

(Bảng tổng hợp dự toán chi tiết như mục B - Phụ lục số 01 đính kèm)
5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố (Kinh phí sự nghiệp kinh tế
năm 2020).
6. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết như Phụ lục số 02 đính kèm.
Điều 2. Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa có trách nhiệm thực hiện các nội
dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, quản lý dự toán và tổ chức lựa chọn nhà
thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Giám sát quy cách, chất
lượng cây giống phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,
Trưởng phòng Kinh tế thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH

Trần Đình Ninh
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PHỤ LỤC SỐ 01:
DỰ TOÁN: MUA GIỐNG CÂY TRỒNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020)

A. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ MUA CÂY GIỐNG:

STT

Loại cây

Tiêu chuẩn giống cây

Số
lượng
(cây)

Đơn giá

Thành tiền
(Đồng)

1

Cây Sao
đen

Cao 2,2m - 2,5m, đường kính gốc 02cm; Cây
giống phải đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt,
không cong thân, không cong rễ, không sâu bệnh,
không bị cụt ngọn, đứt rễ, vỡ bầu

750

160.000

120.000.000

2

Cây Dầu
dái

Cao 2,2m - 2,5m, đường kính gốc 02cm; Cây
giống phải đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt,
không cong thân, không cong rễ, không sâu bệnh,
không bị cụt ngọn, đứt rễ, vỡ bầu

740

140.000

103.600.000

3

Cây Thông
ba lá

Cao 1,3m - 1,5m, đường kính gốc 01cm; Cây
giống phải đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt,
không cong thân, không cong rễ, không sâu bệnh,
không bị cụt ngọn, đứt rễ, vỡ bầu

205

80.000

16.400.000

Tổng cộng

240.000.000

B. BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN:
Khoản mục chi phí

TT
1

Chi phí mua giống cây

2

Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

2.1

Chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu

2.2

Chi phí tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất

2.3

Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu

2.4

Chi phí tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
TỔNG CỘNG

Cách tính

Chi phí sau
thuế

Bảng THCP

240.000.000

2.1+…+2.4

4.000.000
1.000.000

Mức tối thiểu theo
Nghị định
63/2014/NĐ-CP

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1+2
244.000.000
Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng./.

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (10%), chi phí bốc xếp và vận chuyển đến các địa điểm tập trung
trồng cây trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.
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PHỤ LỤC SỐ 02:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: MUA GIỐNG CÂY TRỒNG KỶ NIỆM 130
NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020)

TT

Tên gói thầu

1

Mua giống cây
trồng

Tư vấn lập hồ sơ
yêu cầu và đánh
giá hồ sơ đề xuất
Tư vấn thẩm
định hồ sơ yêu
3
cầu và thẩm
định kết quả lựa
chọn nhà thầu
Tổng giá trị các gói
thầu
2

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn
vốn

Phương
Hình thức
thức lựa
lựa chọn
chọn nhà
nhà thầu
thầu

Một giai
Mua sắm
240.000.000
đoạn một túi
trực tiếp
hồ sơ
Ngân sách
thành phố Chỉ định
2.000.000
(Sự
thầu rút
nghiệp
gọn
kinh tế
năm
Chỉ định
2.000.000 2020)
thầu rút
gọn

Thời gian
bắt đầu
tổ chức
lựa chọn
nhà thầu

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
hợp
đồng

Quý
II/2020

Trọn
gói

30
ngày

Quý
II/2020

Trọn
gói

30
ngày

Quý
II/2020

Trọn
gói

30
ngày

244.000.000
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