
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN           

THỊ XÃ PHƯỚC LONG  
 

Số:                /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phước Long, ngày       tháng       năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông bé 

(nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập)  

 

 Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

       

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 

2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phước về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND 

tỉnh bình Phước v/v ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020 của UBND tỉnh bình Phước v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước; 
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Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 

2025; 

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án: Xây 

dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập). 

UBND thị xã Phước Long kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 

tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng 

cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập), với các 

nội dung chính sau: 

I. Mô tả tóm tắt dự án: 

1. Tên Dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với 

huyện Bù Gia Mập). 

2. Tổng mức đầu tư:  80.000.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng). 

3. Chủ đầu tư: UBND thị xã Phước Long. 

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh.   

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Long Giang, Thị xã Phước Long. 

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

7.1. Phần đường:  

- Đầu tuyến: Tiếp giáp cuối tuyến đường Võ Văn Kiệt hiện hữu. 

- Cuối tuyến: Kết nối vào dự án Nâng cấp mở rộng đường từ cầu bắc qua 

Sông Bé (kết nối thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập đến QL.14C) do 

UBND huyện Bù Gia Mập làm chủ đầu tư. 

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường cấp 

III, cấp kỹ thuật 60 với các chỉ tiêu với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:  

- Chiều dài tuyến:                                                                       2.037,28 m. 

- Vận tốc thiết kế:                                                                            60Km/h. 

- Tải trọng thiết kế đường:                                                   10 tấn/trục đơn. 

- Kết cấu áo đường:                                                                   Cấp cao A2. 

- Bề rộng mặt đường:                                                                              9m. 

- Bề rộng lề đường:                                                                  2 x 2m = 4m. 

- Bề rộng nền đường:                                                                            13m. 

- Độ dốc mặt đường:                                                                               3%. 

- Độ dốc nền đường:                                                                               4%. 
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- Hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc. 

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế tổ chức giao thông trên đường 

được tuân theo đúng quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 

2019/BGTVT. 

7.2. Phần cầu: Cầu được thiết kế theo 22TCN272-05 và TCVN 11823: 

2017, cầu BTCT vĩnh cửu, với các chỉ tiêu cơ bản sau:  

- Tải trọng thiết kế:                                                                             HL 93. 

- Tần suất lũ thiết kế:                                                                            H4%. 

- Chiều dài toàn cầu (tính đến mép sau tường cánh mố):               124,54m. 

- Sơ đồ nhịp: 04 nhịp giản đơn bố trí theo sơ đồ: 24,54m+33m+33m+33m 

- Khổ cầu rộng 15m, trong đó gồm:  

+ Phần xe chạy:                                                                                     12m.  

+ Phần lề bộ hành:                                                     2 bên x 1,25m = 2,5m. 

+ Lan can:                                                                  2 bên x 0,25m = 0,5m. 

8. Các thông tin khác (nếu có) :  

II. Phần công việc đã thực hiện:  

(Bảng 1, chi tiết kèm theo). 

III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  

(Bảng 2, chi tiết kèm theo). 

IV. Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nha thầu: 

1. Biểu tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

(Bảng 3, chi tiết kèm theo). 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

2.1. Cơ sở phân chia các gói thầu: 

- Gói thầu xây lắp chia làm 2 gói thầu: 

+ Gói thầu số 1: (XL:01) Cải tạo nâng cấp đường 

+ Gói thầu số 2: (XL:02) Xây dựng cầu + đường mở mới. 

Việc phân chia gói thầu như trên không nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc 

hạn chế sự tham gia của các nhà thầu và vẫn đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, 

tính chất của công việc phù hợp với năng lực của từng nhà thầu, trình tự thực 

hiện theo thời gian và kế hoạch vốn bố trí thực hiện của dự án. 

* Các nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của từng gói thầu, 

không làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ; 

- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 
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- Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ dự thầu và được 

tiến hành lựa chọn nhà thầu một lần. 

- Phù hợp tiến độ thực hiện dự án và khả năng cân đối vốn hàng năm cho 

dự án. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là: Đấu thầu rộng rải trong nước (lựa chọn 

nhà thầu qua mạng) 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Một giai đoạn một túi hồ 

sơ; Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

Trên cơ sở đó, cùng với tính chất gói thầu không quá phức tạp, việc phân 

các gói thầu như trên là phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo chất lượng, 

tính đồng bộ và thời gian triển khai của dự án. 

2.2. Giá gói thầu: Giá gói thầu được tính trên cơ sở dự toán của Công ty 

TNHH tư vấn xây dựng Tấn Phước lập đã được Sở Giao Thông Vận Tải thẩm 

định và được phê duyệt tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 

2021 của UBND tỉnh Bình Phước. 

2.3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

2.4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Các gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn có giá trị nhỏ (< 500 triệu 

đồng)  theo quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 54 của Nghị 

định 63/2014/NĐ-CP thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, phương 

thức lựa chọn nhà thầu rút gọn để tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện; 

- Các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị lớn (>500 triệu đồng) và gói thầu 

xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà 

thầu qua mạng), phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ theo 

đứng quy định;   

- Gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ theo quy định tại Điều 22 của Luật Đấu 

thầu; thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, phương thức chỉ định thầu 

thông thường. 

2.5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong Quý IV năm 

2021 và Quý I năm 2022 là phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. 

2.6. Loại hợp đồng: 

- Tất cả các gói thầu đều áp dụng loại hợp đồng cơ bản là hợp đồng trọn 

gói. 

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 

- Phù hợp với mặt bằng năng lực chung của các nhà thầu và tương đồng 

với các gói thầu có quy mô tương tự đã thực hiện; riêng gói thầu xây lắp thời 

gian thực hiện được tính toán phù hợp với khả năng bố trí vốn hàng năm cho dự 

án theo kế hoạch đầu tư công và thời gian thực hiện dự án. 
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V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Không có). 

VI. Tổng giá trị các phần công việc:  

(Bảng 4, chi tiết kèm theo). 

VII. Kiến nghị: 

 Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, UBND thị xã Phước Long 

kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định trình UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để chủ đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp 

theo theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã;  

- Phòng TCKH; QLĐT; 

- Ban QLDA ĐTXD; 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hoàng 
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