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 kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non
Hoa Bưởi, phường Nghĩa Thành; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo sân bê tông
và nhà vệ sinh giáo viên
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 trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
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 393/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND
thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: Trường Mầm non Hoa Bưởi, phường Nghĩa Thành; Hạng mục: Sửa chữa,
cải tạo sân bê tông và nhà vệ sinh giáo viên;
Căn cứ Công văn số 1900/UBND-TCKH ngày 29/10/2019 của UBND thị xã
Gia Nghĩa về việc chủ trương cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, cơ sở vật chất các
trường học trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020;
Theo đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tại Tờ trình số
63/TTr-PGD&ĐT ngày 17/4/2020 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non Hoa Hồng, phường Nghĩa Thành;
Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp sân bê tông;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm
định số 34/KQTĐ-TCKH ngày 28/4/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình: Trường Mầm non Hoa Bưởi, phường Nghĩa Thành; Hạng mục: Sửa chữa, cải
tạo sân bê tông và nhà vệ sinh giáo viên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non
Hoa Bưởi, phường Nghĩa Thành; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo sân bê tông và nhà vệ
sinh giáo viên (Chi tiết như phụ lục đính kèm).

* Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu
tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề
sau:
- Cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của
phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 34/KQTĐ-TCKH
ngày 28/4/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy
định.
- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ
tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh
Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã
Gia Nghĩa.
Điều 2. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm
thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà
thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
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 Giáo dục & Đào tạo 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).
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PHỤ LỤC:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Hoa Bưởi, phường Nghĩa
Thành; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo sân bê tông và nhà vệ sinh giáo viên

TT

Tên gói thầu

Thi công xây
1
dựng công trình
Tư vấn giám sát
2
thi công xây
dựng
Bảo hiểm công
trình
Tổng giá trị các gói
thầu

Giá gói thầu Nguồn
(đồng)
vốn

Hình Phương Thời
thức
thức gian bắt
Loại
lựa
lựa
đầu tổ
hợp
chọn chọn chức lựa
đồng
nhà
nhà chọn nhà
thầu
thầu
thầu

Chỉ
Sự
định
239.923.000 nghiệp
thầu rút
Giáo
gọn
dục &
Đào tạo Chỉ
và các định
7.881.000
nguồn thầu rút
vốn hợp gọn
pháp
Chỉ
191.000 khác
định
thầu

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Quý II và
Trọn
quý III
gói
năm 2020

30 ngày

Quý II và
Trọn
quý III
gói
năm 2020

Theo tiến
độ thi công

Quý II và
Trọn
quý III
gói
năm 2020

Theo Luật
Kinh doanh
Bảo hiểm

247.995.000
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