
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-UBND Phước Long, ngày       tháng       năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Chăm sóc cây xanh 09 công viên và các tuyến đường 

ĐT741, ĐT759 năm 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 21/112019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày  28/12/2017  của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước; 

Căn cứ Công văn số 1349/SXD-QLXD ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng về 

việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích theo Nghị định số 

38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 
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Xét báo cáo thẩm định số 213/BC-TCKH ngày 15/10/2021 và đề nghị của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 171/TTr-TCKH ngày 15/10/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình 

Chăm sóc cây xanh 09 công viên và các tuyến đường ĐT741, ĐT759 năm 2021 

với những nội dung sau: 

I. PHẦN DỰ TOÁN 

1. Tên công trình: Chăm sóc cây xanh 09 công viên và các tuyến đường 

ĐT741, ĐT759 năm 2021 

2. Tổng giá trị dự toán:  2.256.454.107 đồng 

Trong đó: 

- Chi phí dịch vụ công ích 2.201.062.718 đồng 

- Chi phí quản lý dự án 30.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn 25.391.389 đồng 

3. Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã Phước Long. 

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022. 

6. Địa điểm: Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

7. Nội dung và quy mô đầu tư: 

Stt Nội dung Đơn vị tính Khối lượng 

I 09 CÔNG VIÊN   

1 Cây bóng mát mới trồng Cây 299 

2 Cây tạo hình Cây 344 

3 Cây xanh hàng rào, đường viền M2 1.830,78 

4 Thảm cỏ M2 1.041,18 

5 Quét rác phần lát gạch M2 7.454,26 

II ĐƯỜNG ĐT741, ĐT759   

1 Cây bóng mát loại 1 Cây 974 

2 Cây cảnh tạo hình Cây 850 

3 Cây lá màu M2 846 
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4 Cỏ hoàng lạc M2 2.829 

8. Định mức thực hiện : 

a. Đối với cỏ hoàng lạc: 

- Tưới nước 180 lần/ năm bằng xe bồn. Lượng nước tưới: 7 lít/m2. 

- Phát cỏ, xén cỏ, làm cỏ tạp 6 tháng 1 lần. 

- Làm cỏ tạp 4 tháng 1 lần. 

- Bón phân thảm cỏ 2 lần /năm. 

b. Đối với cây đường viền, cây tạo hình, cây ra hoa, cây lá màu: 

- Tưới nước 180 lần/ năm bằng nước giếng khoan. Lượng nước tưới: 7 

lít/m2. 

- Duy trì chăm sóc trong vòng 1 năm bao gồm: 

+ Cắt tỉa cây theo hình quy định (thực hiện 12 lần/năm). 

+ Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân 

hữu cơ 2 lần/năm). 

+ Phân thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt, 1 đợt 2 lần). 

+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.  

c. Đối với cây bóng mát: 

- Duy trì chăm sóc trong vòng 1 năm bao gồm: 

+ Lấy nhanh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung 

bình 2 lần/năm. 

+ Tẩy chồi thực hiện 2-4 lần/năm 

+ Chống sửa nghiêng cây. 

+ Vệ sinh quanh gốc thực hiện trung bình 12 lần/năm 

+ Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

d. Nguốn nước tưới cây: 

+ Sử dụng nguồn nước giếng khoan để tưới cây đối với 09 công viên và 

xe bồn đối với các tuyến đường ĐT741, ĐT759. 

e. Quét rác dọn vệ sinh 09 công viên: 
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- Thực hiện quét rác phần lát gạch, đường đi 122 lần/năm. 

- Thực hiện nhặt rác tại các thảm cỏ 122 lần/năm. 

- Thực hiện nhặt rác tại các bồn cây cảnh lá màu, đường viền 122 

lần/năm. 

- Vệ sinh ghế đá 01 lần/tháng. 

II. PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:  

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

 

S

T

T 

Tên và 

nội 

dung 

gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện

hợp 

đồng 

1 

Lập 

HSMT, 

đánh giá 

HSDT 

4.842.338  

NSNN 

2021-

2022 

Chỉ 

định 

thầu 

Mời trực 

tiếp 

Quý 

IV 

Năm 

2021 

Trọn 

gói 

Tối 

đa 40 

ngày 

2 

Thẩm 

định 

HSMT, 

thẩm 

định KQ 

LCNT 

2.421.168  

NSNN 

2021-

2022 

Chỉ 

định 

thầu 

Mời trực 

tiếp 

Quý 

IV 

Năm 

2021 

Trọn 

gói 

Tối 

đa 40 

ngày 

3 
Dịch vụ 

công ích 
2.201.062.718  

NSNN 

2021-

2022 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi theo 

quy 

trình 

qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Năm 

2021-

2022 

Trọn 

gói 

365 

ngày 

 
Tổng 

cộng 
2.208.326.224 đồng 
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Điều 2. Giao Phòng Quản lý đô thị căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ 

chức thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã, 

Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                                              
- CT, các PCT UBND;  

- Như Điều 3;  

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu VT.                             

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thụy Luân 
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