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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
DIc 1p - Tr do - Hnh phñc

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 11 nám 2019

-

TO TRINH
V vic d ngh phê duyt k hoch Iy'a chçn nhà thu thii'c hin du tu
xây dirng cong trInh Tu b, chông xuOng cap Khu di tIch Van phông
Chü tjch phü - Thu tu&ng phil, thôn Lp Binh, xã BInh Yen,
huyn So'n Dtro'ng, tinh Tuyên Quang
KInh gri:

- Uy ban nhãn dan tinh;
- Si Kê hoach và Dâu tu'.

CAn ci Lut Du thâu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
CAn cir Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày26/6/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt thi hành mt so Diêu cUa Lut Dâu thâu Va 1ira ch9n nhà thâu;
CAn cir Thông tu so 10/2015/TT-BKHDT ngAy 26/10/2015 cüa B K
hoach và Dâu tu Quy djnh chi tiêt ye ke hoch 1ira chpn nhà thâu;
CAn ctr Quyt djnh s 1 48/QD-UBND ngày 22/02/2019 cüa Uy ban nhân
dan tinh ye vic phê duyt phân bô kinh phi si..r nghip thirc hin Chixang trInh
mc tiêu phát triên vAn hóa nAm 2019;
CAn cr Quyt djnh s 913/QD-UBND ngày 09/9/2019 cüa Uy ban nhân
dan tinh ye vic phê duyt chii trtro'ng dâu tu xây dimg cong trInh: Tu bô, chông
xuông cap Khu di tIch VAn phông ChU tjch phü - Thii tuó'ngphü, thôn Lp Binh,
xA Birth Yen, huyn Son Duong, tinh Tuyên Quang; Quyêt djnh so 1323/QDUBND ngày 15/11/20 19 ciia Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt Báo cáo
kinh te - k5 thu.t xây dirng cOng trInh Tu bô, chông xuông cap Khu di tIch VAn
phông Chü tjch phü - Thu tung phü, thôn Lp Binh, xA BInh Yen, huyn Son
Duong, tinh Tuyên Quang,
Chu dâu tu' (SO' Van hóa, The thao và Du ljch) d nghj SO' K hoach và
Dâu tu thârn dinh, trnh Uy ban nhân dan tinh xern xét, phê duyt ké hoch lu'a
ch9n nhà thâu thirc hin dâu tu' xây dirng cOng trInh Tu bô, chông xuOng cap
Khu di tIch VAn phOng Chü tjch phü - Thu tu'O'ng phü, thôn L.p Binh, xA BInh
Yen, huyn Son Duung, tinh Tuyên Quang, vO'i ni dung chInh, nhu sau:
I. MO TA TOM TAT CONG TR!NH:
1. Ten cong trInh: Tu bô, chông xuông cap Khu di tIch VAn phOng Chü
tch phü - Thi.'i tu'ó'ng phü, thOn Lp Binh, xA BInh Yen, huyn San Duo'ng, tinh
Tuyen Quang.

2. Chü &Iu tu': S& Van hóa, Th thao Va Du ljch.
3. Dja dim xây dirng: Thôn Lp Binh, xã BInh Yen, huyn Son Duong,
tinh Tuyên Quang.
4. Ni dungvà quy rnô xây di'ng:

Ni dung và quy rnô xây dirng thirc hin theo khoán 6, Diu 1 ti Quyt
djnh so 1323/QD-UBND ngày 15/11/20 19 cüa Uy ban nhân dan tinh ye viêc phê
duyt Báo cáo kinh té - k thu.t xây dirng cong trInh Tu bô, chông xuông cap
Khu di tichVãn phông Chü tjch phU - Thu tuOng phü, thôn Lp Binh,. xä BInh
Yen, huyn Son Ducing, tinh Tuyên Quang.
294.254.000 dng

5. Giá tr dr toán xy thrng:

(Hai tram chin mu'o'i tic triu, hai train nám muv'i bn nghIn do'ng)
Trongdó:
236.482.000 dng

- Chi phI xây dirng:.

7.056.000 dng

- Chi phI quán 1 di,r an:
- Chi phi tu vn dâu tu xây dirng:

24.63 6.000 dng

- Chi phi khác:

12.028.000 dng

- Chi phi di,r phông:

14.022.000 dng

6. Ngumn vn du tu':
Vn ngân sách tinh nãrn 2019 (dugc giao ti Quyêt djnh so 148/QDUBND ngày 22/02/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt phân bô
kinh phi sir nghip th1rc hin Chu'ang trInh imc tiêu phát triên van hóa xâ hi).
7. Thbi gian thii'c hin dy' an: Nãrn 2019.
II. PHAN CONG VIC BA THUC HIEN:

STT

Ten gói thu

Don vj thiyc
hin

Tu vn lap Báo cáo kinh t k5 thut dAu tu xây drng
cong trInh: Tu b, chng
cAp Khu di tIch Van
xuông
phOng Chü tjch phü - Thu
tung phü, thôn Lp Binh,
xà Binh Yen, huyn Son
Duang, tinh Tuyên Quang

Trung tarn Báo tn
di tIch vã di san
kin tric, thánh
ph Ha Ni

Giá gói thu
(dng)

Thol gia thirc
hin hç'p
dông

16.908.000

30 ngày k tr
ngày hçip dng
Co hiu 1rc

16.908.000

Tong cong

III. PHAN CONG VIIC KHONG AP DVNG DUC MQT TRONG
CAC H!NH TH()C LIfA CHON NHA THAU:
2

1

Don vj thiyc hin

Ni dung cong vic

STT

Giá trj (dng)
7.05 6.000

Chü du tu

Chi phi quán 1 dir an

2

Chi phi th.m djnh thit k ban ye
.thi Cong V dr toán xây drng cong
trInh

So Xây dirng

3

Chi phI thrn tra và phê duyêt
quyet toan von dau tu xay dirng
cOng trInh

.
Sa Tai chinh va
•UBND tinh

Tong cong

.

956.000

2.795.000
24.819.000

.;

IV. PHAN CONG VIC TRONG CAC H!NH THIII'C LVA CHQN
NHATHAU:
1. Bang tong hqp.phãn cong vic thuc kê ho,ch h1ra ch9n nhà thãu:

STT

Têngói
thau

Giá gói
thu (dng)

Thi cong xây
dirng cong
tinh: Tu b,
chng xung
clip Khu di
tIch
phOng Chu
tjch phñ- Thu 244.759.000
tuàng
thôn
Lp
Binh, xã Binh
Yen, huyn
Soii Dug,
t'uth Tuyên
Quang
Tu v

giám

sat thi cong
2

dirng
XY
cong tinh:
Tub& chng
cap
xuông
Khu di tIch

7.768.000

Ng9n
'n
dãu tu'

HInh
thüc
itra
chon
nhà
thlu

Phirong
thüc lira
ch9n nhà
thu

Thôi
gian
bt
du ti
chfrc
1i'a
chQn
nhà
thu

Loal
1
dông

Tho'i
gian
thi.c
hiên
II)
dông

30 ngày

Vn
ngân
sách
tinh
närn
2019

Theo khoán
2 Diu 56
Nghj djnh s
Chi
63/2014/NDdjnh
cp ngày
thliu
26/6/2014
rut gn
cita ChInh
phu

Qu
IV
narn
2019

Theo
hcii
dông
tr9n
gói

ngày
khcn
côngxây
drng
dn
ngày
hoãn
th&h
nghim
dua
cong

su dung
Vn
ngân
sach
tinh
näm
2019

Theo hoán
2 Diêu 56
Chi
Nghj
dinh
dinh
63/2014/NDt1-u
CPngày
r6tgon
26/6/2014
cüa ChInh
3

Qu
iv
nam
2019

Theo
hp
dong
tron
gOi

30 ngây
k tu
ngày
theo
thOi
gian
xay

Van

Tng cong

drng
cong
trInh

phü

phông
Chü tjch phü
- Thu tuó11g
phü, thôn Lp
Binh, xA BInh
Yen, huyn
San Duung,
tinh Tuyên
Quang
252.527.000

2. Giãi trInh ni dung k hoch 1ra chçn nhà thâu:
a) Ca s phân chia gói thu: Tu bô, chng xung cp Khu di tIch Van
phông Chü tjch phü - Thu tuó'ng phü, thôn Lp Binh, xã BInh Yen, huyn San
Duong, tinh Tuyên Quang thxcic chia thành 02 gói thâu nhu sau:
- Gói thâu so 01: Thi cong cong trInh Tu b, chng xung cp Khu di
tIch Van phông Chü tjch phü - Thu tung phü, thOn Lp Binh, xà BInh Yen,
huyn Son Du'ong, tInh Tuyên Quang.
- Gói thâu s 02: Tu vn giárn sat thi cOng cOng trInh Tu b, chng xung
cap Khu di tIch Van phông Chu tjch phü - Thu tu1ng phü, thôn Lp Binh, xa
BInh Yen, huyn San Du'ong, tinh Tuyên Quang.
b) Giá gói thu:
- Gói thâu so 01:

244.759.000 dIng

- Gói thu s 02:

7.768.000 d1ng

c) Ngun vn du tu: Vn ngân sách tinh näm 2019.
d) HInh thixc hra ch9n nhà thu: Chi djnh th.0 rut g9n (ap diing cho Ca
2 gói thâu).
e) Phuong thrc lira chn nhà thu: Theo khoân 2 Diu 56 Nghj djnh s
63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü (áp diing cho câ 2 gói thâu).
f) Loii hçip dng: Theo hcp dng tr9n gói (áp dung cho Ca 2 gói thu).
g) Thôi gian thirc hin hçip dông: 30 ngày kê t1r ngày khii cong xây dçrng
dn ngày hoân thânh nghirn thu bàn giao du'a cong trInh vào sir ding (áp ding
cho câ 2 gói thâu).
V. PHAN CONG VIC CHTXA DU rnEu KIN LiP KE HO3CH
LVA CHQN NHA THAU: Không có phn cong vic chua dü diu kin 1p k
hoach liia chon nhà thâu.
VI. TONG HOP CAC PHAN CONG VIEC:
STT
1

Ni dung

Giá trj (dng)

Tong giá trj các phân cOng vic d thirc hin
4

16.908.000

2

•

Tang giá trj phân cong vic khOng áp ding
thrçic iit trong các hInh thirc lira chçn nhà thâu

24 819 000

Tng giá trj phn cong vic thuc k hoch lira
chon nha thau

252.527.000

Tng giá trj các .phn cong vic chua dü diu
kin 1pkê hoch lra ch9n nhà thâu

0 00

Tng giá trl các phãn cong vic

294.254.000

Tng dy toán xây ding du'qc duyt

294.254.000

•

VII. KIEN NGH!:
Trên Ca s& nhQng ni dung phân tich nêu trên, Chü du tu (S& Van boa,.
Thêthao và Du ljch) kInh trInh S4i Kê hoch và Dâu tu thârn djnh, trInh Uy ban•
nhâri dan tinh xem xét, phê duyt kê hoch 1ra ch9n nhà thâu thirc hin dâu tu
xây dmg cong trInh: Tu bô, ch6ng xuOng cap Khu di tIch Van phOng Chü tjch
phü - Thu tiJng phO, thôn Lp Binh, xã BInh Yen, huyn Scm Duang, tinh
Tuyên Quang dê Chü dâu tiitO chi'rc thrc hin các biióc tiêp theo dung quy djnh
hiên hãnh cUa nhâ nuâc ye dâu thâu.I.
Noi n/ian:
- Nhix kinh gCri (b/c);
-BQLCT;
- Liiu VT, KHTC.
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