UBND TINH TUYEN QUANG
SO VAN HOA, THE THAO
VA DU L!CH
S: 165/TTr-SVHTTDL

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phác
Tuyên Quang, ngày 14 thcng 11 nám 2019

TO' TR!NH
V vic d nghj phê duyt kê hoich h'a ch9n nhà thâu thii'c hin dãu tu' xây
drng cong trInh Nhà bia tong the Di tIch chiên thàng ban Heng, thôn Ting
Khiêc, xã Phil BInh, huyn Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang

Kinh gri:

- fly ban nhân dan tinh;
- S I( hoach và Dâu tu.

Can cü Lut Du thu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Cäncir Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày26/6/2014 cüa ChInh phü quy
dnh chi tiêt thi hành môt so Diêu cüa Luât Dãu thâu và lua chon nhà thâu;
Can cir Thông tu' s 10/2015/TT-BKHEDT ngày 26/10/2015 cüa B K
hoach và Dâu tu' Quy djnh chi tiêt ye kê hoch 1ira ch9n nhà thâu;
Can c'Cr QuyOt djnh s 148/QD-UBND ngày 22/02/2019 cüa fly ban nhân
dan tinh ye vic phê duyt phân bô kinh phi sr nghip thirc hin Chuong trInh
rni1c tiêu phát triên vAn boa nArn 2019;
CAn ctr Quyt djnh s 911/QD-UBND ngày 09/9/20 19 ciia fly ban nhân
dan tinh ye vic phê duyt ch truo'ng dâu tu xây dirng cong trmnh: Nlià bia tong
the di tIch Chiên thAng Bàn Heng, thOnTng Khiêc, xA Phii BInh, huyn Chiêrn
Hóa, tinh Tuyên Quang; Quyêt djnh so 1283/QD-UBND ngày 13/11/2019 cüa
Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt Báo cáo kinh te - k thut dâu tu' xay
dirng cong trInh Nba bia tong the di tIch Chiên thAng Bàn Heng, thôn Tang
Khiêc, xà Phà BInh, buyn Chiêrn Hóa, tinh Tuyên Quang,
Chü dâu tu (S Van hóa, Th thao và Du lich) d nghj Sä K hotch và
Dâu tu thârn dnh, trInh Uy ban nhân dan tinh xern xét, phê duyt kê hoch 1ira
ch9n nba thâu thij'c hin dâu tu xây dirng cOng trInh Nhà bia tOng the di tIch
Chiên thAng Bàn Heng, thôn Tang Khiêc, xA Phii BInh, huyn Chiêrn Hóa, tinh
Tuyên Quang; vó'i ni dung chInh, nhu sau:
I. MO TA TOM TAT CONG TRINH:
1. Ten cong trInh: Nba bia thng the di tIch Chin thng Bàn Heng, thôn
Tang Kbiêc, xA Phü BInh, huyn Chiêrn Hóa, tinh Tuyen Quang.
2. Chü du tu': SO' VAn hóa, Th thao và DLI ljch.

3 Da dim xãy dyng: Tai thôn Ting Khic, xã Phi BInh, huyn Chiêm
Hóa, tinh Tuyên Quang.
4. Ni dung và quy mô xy dii'ng:
Ni dung và quy rnô xây dxng thirc hin theo khoân 6, Diu 1 ti Quyt
djnh so 1283/QD-UBND ngày 13/11/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê
duyt Báo cáo kinh tê - k' thut dâu tu' xây dirng cong trInh Nba bia tong the di
tIch Chiên thang Bàn Heng, thôn Tang Khiêc, xã Phü BInh, huyn Chiêrn Hóa,
tinh Tuyên Quang.
5. Giá trl dt,r toán xây dy'ng:

298.695.000 dng

(Hai tram chin inu'o'i tam triçu, sáu train chin mu'o'i lam nghIn dô'ng)
Trong do:
253.624.000 dng

- Chi phi xây drng:
-ChiphIquán1dirán:

7.567.000dng

- Chi phi tu van dâu tu xây dirng:

24.8 18.000 dng

- Chi phi khác:

12.686.000 dng

6. Nguôn von du tu':
Von ngân sách tinh nãrn 2019 (duc giao ti Quyk djnh s 148/QDUBND ngày 22/02/2019 cUa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt phân b
kinh phi sr nghip th1rc hin Chuo'ng trInh imc tiêu phát triên van hóa xã hôi).
7. Thôi gian thi1rc hin dir an: Nãrn 2019.
II. PHAN CONG VIC BA THIC HIN:
STT

Ten gói thãu

Don vi thu'c
hin

Giá gói thu
(dông)

Tho'i gia thrc
hiên ho'p
dIng

16.486.000

30 ngày k tir
ngày hçip dng
có hiêu luc

Tix vn lap Báo cáo kinh t k5 thut du tu xây dirng
cong trInh: Nhà bia tong the
di tIch Chi&n thng Ban
Heng, thôn Tang Khiêc, xã
Phii Binh, huyn Chiêm
Hóa, tinh Tuyên Quang

Cong ty c phAn
djch vii khoa h9c
vá cOng ngh
Vit Narn, thành
phô Ha Ni

Tng cong

16.486.000

III. PHAN CONG VIIC KHONG AP DVNG DIIQ'C MOT TRONG
CAC H!NH THUC LIXA CHON NHA THAU:
STT

Ni dung cong vic

1

Chi phi quán 1 dir an

2

Chi phi thrn djnh thiêt k bàn v

Don vj thy'c hin
Chü du tu'
SO' Xây drng
2

Giá tn (dng)
7.567.000
971.000

thi cong và dir toán xây dirng cong
trInh
3

Chi phi thârn ti a va phê duyêt
.
...
quyet toan von dau tu xay drng
cOng trInh

So Tai chinh va
UBND tinh

I

•2838.000
11.376.000

Tong cong

IY. PHAN CONG VIIC TRONG CAç HINH THtC L1A CHQN.
NHA THAU:
1.. Bãiig t6ng h9p phn côngvic thuc k hoch lLya ch9n nhà thu:

STT

Têngói
thâu

Ngun
von
du tu

iá oi
thau (dong)

Thi
cong
dirng
xây
cong trInh:
Nhà bia tong
th di tIch
Chin thng
Bàn Heng,
262.501.000
thôn
Ttng
Khic, x
Phü Binh,
huyn
Chiêrn Hóa,
tinh Tuyên
Quang

2

TuvAngiáni
sat thi cong
dçrng
xây
cong trInh:
Nba bia tong
th di tIch
Chin thâng
Bàn Heng,
thôn Tang
Khic, x
Phü BInb,

8.332.000

HInh
thfrc
lu'a
chon
nhà
thu

Phuong
thüc lu'a
chon nhà
x
thau

Theo khoãn
2 Diu 56
Nghj djnh s
63/2014/NDCP ngày
26/6/2014
cüa ChInh
phü

Vn
ngân
sách
tinh
nãrn
2019

Chi
dinh
thâu
rütg9n

Vn
ngan
sãch
tin1
näni
2019

Theo khoàn
2 Diu 56
Chi
Nghj djnh so
63/2014/NDdinh
tiiAu
CP ngày
26/6/20
14
rut g9n
cüa ChInh
phu

3

Thbi
gian
bt
du t
chü'c
Itra
chon
nhà
thu

Loai.
hçrp
dong

Thôi
gian
thuc
hiên
hqp
dOng

30 ngày
ti'r
k
ngay
kh'
cong
Qu
IV
näm
2019

Qu
IV
nãm
2019

Theo
h
dông
tron
goi

Theo
dông
tr9fl
gói

dmg
den
ngày
hoàn
thanh
nghim
tIu dim
cong
trInh
vao su
dimg
30 ngày
k
tü'
ngày
theo
thôi
gian
dirng
cOng
trinli

huyn
Chiêm Hóa,
tinh Tuyên
Quang
Tang cng

270.833.000

2. Giãi trInh ni dung k hoch 1ii'a chn nhà thu:
a) Ca sâ phân chia gói thu: Xây dirng Nba bia tong th di tIch Chin
thng Bàn Heng, thôn Tang Khiêc, xã Phii BInh, huyn Chiêm Hóa, tinh Tuyên
Quang, du9'c chia thành 02 gói thâu nhu sau:
- Gói thu s 01: Thi cong xây drng cOng trInh Nba bia tng th di tIch
Chiên thang Bàn Heng, thôn Tang Khiêc, xã Phü BInh, huyn Chiêm Hóa, tinh
Tuyên Quang.
- Gói thâu so 02: Tu van giárn sat thi cong xây dirng cong trInh Nba bia
tng the di tIch Chiên thang Bàn Heng, thôn Tang Khiêc, x Phii BInh, huyên
Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang.
b) Giá gói thu:
- Gói thu s 01:

262.501.000 dông

- Gói thu s 02:

8.332.000 dng

c) Nguôn von dâu tu: Von ngân sách tinh närn 2019.
d) HInh thtrc 1ira ch9n nba thu: Chi djnh thu riit g9n (áp diing cho cà 2
gói thâu).
e) Phuong thirc 1ra ch9n nhà thu: Theo khoàn 2 Diu 56 Nghj djnh s
63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 cUa ChInh phü (ap dimg cho cà 2 gói thâu).
f) Loi h9'p ding: Theo hçip dtng tr9n gói (áp diing cho cã 2 gói thu).
g) Thô'i gian thirc hin hcip dông: 30 ngày kê tilt ngày khâi cong xây dirng
den ngày hoàn thành nghirn thu bàn giao du'a cong trInh vào si:r dicing (ap diing
cho cã 2 gói thâu).
V. PHAN CONG VIC CiliA DU DIEU KItN LiP KE HOACH
LI)A CHQN NHA THAU: Không có phn cOng vic chua dü diu kin 1p k
hoach lua chon nhà thâu.
VI. TONG HOP CAC PHAN CONG VIEC:
STT

Ni dung

Giá trj (dng)

1

Ttng giá trj các phn cOng vic dã thirc hin

16.486.000

2

Tong giá trj phn cong vic khOng áp ding dup'c rnt
trong các hInh thirc hra ch9n nhà thâu

11 376 000

Tong giá trj phn cong vic thuc k hoch hra ch9n
nba thau

270.833.000

4

Tng giá trj các ph.n cong vic chua dü diu kin 1p
kê'hoach lua chon nhà thâu
Tng giá trl các phn cong vic
Tng dti' toán xãy dirng duqc duyt

0 00
298.695.000
298.695.000

VII. KIEN NGH!:
Trén cci sO' nhrng ni dung phân tIch nêu trên, Chü du tis (SO' Van hóá,
Th thao và Du ljch) kInh trInh SO' Kê hoch và Dâu tu thâm djnh, trInh Uy ban
nhân dan tinh xern xét, phê duyt kê hoch hra ch9n nba thâu thirc hiên dâu tu' xay
dirng Cong trInh: Nba bia tOng the di tich Chiên thãng Bàn Heng, thôn Tang
Khic, xã Phii BInh, huyn Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang dê Chü dâu tu to chic
thrc hin các bixó'c tiêp theo ding quy djnh hin hânh cüa nhà nuàc ye dâu thâu.I.
J%,10j

n1zmn:
- Niur kInh gri (b/c);
-BQLCT;
- Ltru VT. KHTC.
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