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TO TRINH
Phê duyt k hoich lira ch9n nhà thu
Gói thu: Cung u'ng djch vii v sinh môi tru*ng khu viuc di tIch
quôc gia ctc bit Tan Trào, nãm 2020
Can cü Luât Du thtu so 43/2013/QH13;
Can cu1r Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 cUa ChInh phU Quy
dinh chi tiêt thi hànb môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye lua chon nhà thu;
Can cü Quy& djnh s 484/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa Uy ban nhân
dan tinh ye vic phé duyt dan giá thirc hin các san phâm djch v11 cong ich,
cong cong do thj nàm 2019 trên dja bàn huyn Chiêm Hóa và näm 2020 trén dja
bàn huyn: Chiêm Hóa, San Dixcing;
Can cur Quyt djnh s 468/QD-UBND ngay 29/12/2019 cOa U ban nhân
dan tinh ye vic giao chi tiêu ké hoch phát triên kinh té - xâ hi và dir toán ngân
sách nhà nuc näm 2020,
Chü du tu (Sâ Van boa, The thao và Du ljch) d nghj Si Tài chinh thm
djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt kê hoch 1ra ch9n nhà thâu gói thâu:
Cung u1rng djch vi v sinh mOi tru?ing khu virc di tIch quôc gia dc bit Tan
Trào, nàm 2020, ci,u the nhu sau:
I.MOTATOMTATGOITHAU
1. Ten gói thu: Cung u1rng djch vu v sinh môi trisè'ng khu v1rc di tIch quc
gia dc bit Tan Trào, näm 2020.
2. Tng mi:'rc du tu: 996.827.582 (Chin tram chin mztcri sáu triçu, tam tram
hai muai bay nghIn, nám tram tam mimi hai dong)
Trong do:
- Chi phi v sinh môi truYng:
- Chi phi quàn 1:
-Chiphituvândâutu:

956.339.973 dng
3 1.387.078 dng
9.100.531 dng

3. Ten chU du tu: Si Van hóa, Th thao và Du ljch.
4. Nguôn vén dAu ti.r: Nguôn vn ngân sách tinh duçc giao tti Quyt djnh s
468/QD-UBND ngày 29/12/2019 cüa U5' ban nhân dan tinh.
5. Th?i gian th?c hin dir an: Nãm 2020.
6. Dja diem thirc hin: Khu virc di tIch quc gia dc bit Tan Trào.

II. PHAN CONG VI1C BA THVC HIN
Biu 1. Phãn cong vic dä thrc hin:
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III. PHAN CONG VItC KHONG AP DVNG HINH TH1'C LçA
CHQN NHA THAU
Biéu 2. Phân cong vic không áp diing hInh thu'c 11ra ch9n nhà thâu:
Ni dung cong vic
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lv. PHAN CONG VIEC THUQC KE HOACH LçA CHQN NBA mAu
1. Bang tong hqp phân cong vic thuc kê hoich lira ch9n nhà thu
Biêu 3. Tong hqp k hotch du thâu
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2. Giai trinh nçn dung Ke hoich 1ira chQn nha thau:
2.1. Ten gói thAu và co s phân chia các gói thu
a) Ten gói thAu: Cung irng djch vii v sinh môi trithng khu virc di tIch quc
gia dtc bit Tan Trào, näm 2020.

2

b) Co si phân chia gói thu: Vic phân chia gói thu nhu trên can cü vào tInh
chat cüa cong vic, bão dam khi to chüc dâu thâu và thirc hin hçp dông phü hçip vó'i
diêu kiên thu'c tê.
2.2. Giá gói thu: LQtp trên Co sâ don giá theo Quyt djnh s 484/QD-UBND
ngày 3 1/12/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh
vic phê duyt don giá thçrc hin
các san phâm djch vçi cong Ich, cong cong do thj näm 2019 trên dja bàn huyên
Chiêm Hóa và näm 2020 trên dja bàn huyn: Chiêm Hóa, Son Duong.
ye

2.3. Ngun vn dâu tu: Ngun vn ngân sách tinh duqc giao tti Quyt djnh
so 468/QD-UBND ngày 29/12/20 19 cüa U ban nhân dan tinh.
2.4. HInh thirc 1ira ch9n nhà thu: Chào hang canh tranh (Ap ding theo
Diêu 58, Nghj djnh so 63/2014/ND-CP cüa ChInh phü).
2.5. Thii gian b.t dâu t chüc 1ra chçn nba thu: Tháng 2 näm 2020.
2.6. Loü hcip dông: Tr9n gói.
2.7. Thai gian thrc hin hp dng: Tir tháng 3 dn tháng 12 nàm 2020.
V. TONG GIA TR CAC PHAN CONG VIC
Bang so 4
Ni dung
STT
Tng giá trj phan cong vic dã thirc hin
1
Tong giá tr phân cOng vic không diing duçic mt
2
trong các hInh thüc 1ra chçn nhà thâu
Tong giá trj phân cong vic thuc ké hoch 11ra chon
nba thau
Tong giá trl các phân cong vic
A
,
Tong mire dau tir cua cong trinh:
(Chin tram chin mu'o'i sáu triçu, tam tram hal mwo'i bay
nghIn, nám tram tam mu'cti hal dóng)

Giá trl
6.231.511
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34 256 098
956339973
996.827.582
996.827.582

A

VI. KIEN NGH!
Trên CO SO nhüng ni dung phân tIch nêu trên, Chü du tu trân tr9ng d
nghj Si Tài chInh thâm djnh và trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt dê to chüc
thuc hin./.
GIAM DOC

Noi nhin:
- UBND tinh (phêduyt);
- Si Tài chInh (thâm dinh);
-LanhdoSO;
- Liru: VT, KHTC, QLDSVH.
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