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TUTRINH
V vic d nghj phê duyt kê hoch lira ch9n nhã thiu thirc hin dãu tu
xây di•i'ng cong trInh Tu bô, chông xuông cap di tIch DInh Thanh La,
xä Minh Thanh, huyn So'n Du'ong, tinh Tuyên Quang

KInh gri:

- Uy ban nhân dan tinh;
- Si I( hoach và Dâu tu'.

Can cir Lut Dâu thu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can ci.r Nghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 ciia ChInh phü quy
dinh chi tiêt thi hành môt so Diêu cüa Luât Dâu thâu và lua chon nhà thâu;
Can cü Thông tu' s 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/20 15 cüa B K
hoch và Dâu tu Quy djnh chi tiêt ye kê hoch 1ra ch9n nhà thâu;
Can cir Quyt djnh so 148/QD-UBND ngây 22/02/2019 cüa Uy ban nhân
dan tinh ye vic phê duyt phân bô kinh phi s'r nghip thirc hin Chuo'ng trInh
rriiic tiêu phát triên van hóa nám 2019;
Can cir Quyt djnh so 912/QD-UBND ngày 09/9/20 19 cüa Uy ban nhân dan
tinh ye vic phê duyt chü tnro'ng dâu tii xây dirng cong trInh: Tu bô, chông xuOng
cap di tich DInh Thanh La, xä Minh Thanh, huyn So'n Du'o'ng, tinh Tuyên
Quang; Quyêt djnh so 1322/QD-UBND ngày 15/11/2019 cüa Uy ban nhân dan
tinh ye vic phê duyt Báo cáo kinh tê - k9 thut xây drng cong trInh Tu bô, chông
xuông cap di tIch DInh Thanh La, xã Minh Thanh, huyn San Du'ang, tinh
Tuyên Quang,
Chü du tu' (S& Van hóa, The thao và Du lich) d nghj S K hoach và
Dâu tu thârn djnh, trInh Uy ban nhãn dan tinh xern xét, phé duyt kê hoach km
chçn nba thâu thirc hin dâu tu xây di.rng cong trInh: Tu bô, chông xuông cap di
tIch DInh Thanh La, xã Minh Thanh, huyn San Du'o'ng, tinh Tuyên Quang, vâi
ni dung chInh, nhu' sau:
I. MO TA TOM TAT CONG TRINH:
cOng trInh: Tu bO, chOng xung cap di tIch DInh Thanh La, xä
Minh Thanh, huyn San Du'ang, tinh Tuyen Quang.
1.

Ten

2. Chü du tu': So' Van hóa, Th thao vâ Du ljch tinh Tuyên Quang.

3. Dia diem xây dirng: Ti x Minh Thanh, huyn San Duang,. tinh
Tuyên Quang.
4. Ni dung vã quy mô xây dy'ng:
Ni dung và quy.rnô xây dirng thirc hin theo khoân 6, Diu 1 ti Quyt
dinh so 1322/QD-UBND ngay 15/11/2019 cua Uy ban nhân dan tinh ye Viêc phê
duyt.Báo cáo ldnh tê - k5 thut xây dung cong trInh Tu bô, chông xuOng cap di
tIch DInh Thanh La, xä Minh Thanh, huyn San Ducing, tinh Tuyên Quang.
395.828.000 ding

5 Giá trj dti toán xy dyng:

•(Ba tram chIn mu'ol lam triu; tam train hai mimi tam nghIn dng)
Trongdó:
334.234.000 dng

- ChiphI xây dirng:

9.972.000 dng

- Chi phI quán 1 dir an:
- Chi phi tu' van dâu tu xây dimg:

34.878.000 dng

- Chi phi khác:

16.744.000 dng

6. Nguôn vn du tu:
Vn ngân sách tinh näm 2019 (dugc giao t?i Quyêt djnh so 148/QDUBND ngày 22/02/20 19 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt phân bô
kinh phi sir nghip thirc hin Chuong trInh rnic tiêu phát triên van boa xã hi).
7. Thô'i gian thrc hin dy an: NArn 2019.
II. PHAN CONG VIEC BA THIXC HIN:

STT

Ten gói thu

Don vl thyc
hin

Tu vn 1p Báo cáo kinh te k thut dâu tu xây dimg cong
trInh: Tu b& chông xuông cap
di tIch DInh Thanh La, xà
Minh Thanh, huyn San
Duang, tinh Tuyên Quang

Trung tarn Bão
tn di tIch và di
san kin true,
thânI ph
Ha
Nôi

Giá gói than
(d1ng)

Thoi gia thirc
hin hQp
d1ng

23.898.000

30 ngày k tü
ngày hgp dng
có hiu lçrc

23.898.000

Tong cIng

III. PHAN CONG VIC KHONG AP DVNG DIIQC MQT TRONG
CAC HINH THIXC LIlA CHON NHA THAU:
STT
1

Don vl thyc hin
Chü dâu tu

Ni dung cong vic
Chi phi quãn 1 d1r an

2

Giá tr (dng)
9.972.000

2

Chi phI thrn dinh thit k ban ye thi
...
cong va dr toan xay dirng cong trinh

So Xay dung

Chi phi thm tra và phê duyt quyt
toan von dau tu xay dirng cong trinh

Sô Tâi chInh và
UBND tinh

1.286.000

Tong cong

15.018.000

IV. PHAN CONG VICTRONG CAC HINH THIC LI1JA CHQN
NHATHAU:
1. Bang tong h9p phãn cong vic tiiuc kê hoch Itya chQn nhà thu:

STT

Têngói
thau

Cia goi
thãu ((lông)

Thi cong xây
dirng cong
trInh: Tu bô,
chng xung
cp di tích
Dinh Thanh 345.932.000
La,xàMinh
Thanh, huycn
Scn Duung,
tinh Tuyên
Quarig

2

Tu vn giám
sat thi cong
dçmg
xây
cong tr'inh:
Tu bô, chông
xung cp di
tIc1
DInh
Thanh La, x
Minh Thanh,
huyn Son
Duong, tinh
Tuyên Quang

10.980.000

Tng cong

356.912.000

Ngun
von
du tu'

Von
ngan
sách
tinh
narn
2019

Vn
ngân
sách
tinh
näm
2019

Hhnh
thfrc
lua
chon
nhà
thu

Phirong
thüc Iua
chon nhà
.
thau

Theo khoãn
2Diêu56
Chi
Nghj djnh so
dinh
63/2014/NDthâu
CP ngày
26/6/2014
rut g9n
cUa ChInh
phü

Theo khoãn
2 Diu 56
Chi
Nghj djnh s
63/2014/NDdinh
.
thâu
CP ngày
riit gçn
26/6/2014
cüa ChInh
phü

3

Thôi
gian
bat
du to
chile
lua
chon
.
nhà
thiu

Loai
h9p
(long

Th?ri
gian
thuc
hiên
1)
(lông

30 ngày
k tr
ngay
khxi
Qu
IV
nãm
2019

Qu'
IV
nãm
2019

Theo
h
(long
tron
;.
goi

Theo
h9p
(lông
tron
gói

COfl Xây

drng
dnngay
hoàn
thành
nghim
thu d'..ra
cong
-ìth
sCrding
30 ngày
k tr
ngày
theo
thii
gian
xay
dirng
cong
trInh

2. Giãi trInh ni dung kê hoch hi'a ch9n nhà thãu:
a) CG s& phân chia gói thtu: Tu bô, chông xung cp di tIch DInh Thanh
La, xä Minh Thanh, huyn San DuD'ng, tinh Tuyên Quang duqc chia thành 02
gói thâu nhu sau:
- Gói thtu s 01: Thi cong cong trInh Tu b& chng xung cp di tIch
DInh Thanh La, xã Minh Thanh, huyn San DuD'ng, tinh Tuyên Quang.
- Gói thu s 02: Tu vn giárn sat thi cong cong trInh Tu b, chng xung
cap di tich DInh Thanh La, xã Minh Thanh, huyn Son Duong, tinh Tuyên Quang.
b) Giá gói thu:
- Gói th&u so 01:

345.932.000 dIng

- Gói thâu so 02:

10.980.000 ding

c) Nguôn von dâu tu: Von ngân sách tinh nàrn 2019.
d) HInh thirc Iira ch9n nhà th.u: Chi djnh thu rut g9n (ap ding cho cà
2 gói thâu).
e) Phu'ong thrc hra ch9n nhà thâu: Theo khoán 2 Diu 56 Nghj djnh so
63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü (ap dung cho cã 2 gói thâu).
f) Loii h9p dng: Theo h9p dông tr9n gói (ap ding cho Ca 2 gói thâu).
g) Thô'i gian thirc hin hqp dOng: 30 ngày k tiir ngày khi cOng xây dirng
dn ngày hoàn thành nghim thu bàn giao dua cOng trInh vào sr diing (áp dçing
cho câ 2 gói thâu).
V. PHAN CONG VIC CHIXA DU DIEU KIN LJP KE HOACH
LTJ'A CHQN NHA THAU: Không có phn cong vic chua dü diu kin 1p k
hoach lua chon nba thâu.
VI. TONG HP CAC PHAN CONG VIEC:
STT

Ni dung

Giá trj (dông)

1

Tong giá trj các phn cOng vic dã tIc hin

23.898.000

2

Tng giá trj phn cOng vic không áp diing
dup'c rnt trong các hInh thirc hra ch9n nhà
thâu

15.018.000

TOng giá tn. phân cOng vic thuc k hoch hra
chonnhàthâu

356 912 000

Tng giá tn các phn cOng vic chua dü diu
kiên lap kê hoach lixa chon nhà thâu

0 00

Tong giá trl các phân cong vic

395.828.000

Tong dr toán xây dng du'çc duyt

395.828.000

4

VII. KIEN NGHI:
Trêñ co sâ nh€ing ni dung phân tICh nêu trên, Chü du tu (Sâ Van hóa,
The thao và Du Ijch) k.Inh trInh S& Kê hoch và Dâu tu thârn djnh, trInh Uy ban
nhân dan tinh xern xet, phé duyêt kê hoach lua chon nha thâu thuc hiên dâu tu
xây drng Cong trInh: Tu bô, chông xuông cap di tich DInh Thanh La, xã Minh
Thanh, huyên Son Duong, tinh Tuyên Quang de Chu dâu tu to chiic thuc hiên
các bithc tiêp theo diing quy djnh hin hành cüa nba nuâc ye dâu thâu.I.
!'lo,i nhân:
- Niur kInh gCri (b/c);
-BQLCT;
- Luu VT, KHTC.

