
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 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

 Công trình: Sữa chữa, cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 

thành khu cách ly tập trung 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đối, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ  Luật đấu thầu số 43/2013/ QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

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 Công văn số 4054/BKHĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu 

tư về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/NĐ-

CP; 

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

tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của 

UBND tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo 

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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Căn cứ Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND thị xã 

Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, 

cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành khu cách ly tập trung; 

Xét Báo cáo thẩm định số 145/BCTĐ-TCKH ngày 13/8/2021 và đề nghị 

của Phòng Tài chính- Kế hoạch tại tờ trình số  130/TTr-TCKH ngày 13/8/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sữa chữa, cải 

tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành khu cách ly tập trung với những nội 

dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên 

quan căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Cấp uỷ - HĐND và UBND thị 

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

Kho bạc Nhà nước Phước Long, Chủ tịch UBND phường Long Thủy, Giám đốc 

Ban quản lý dự án xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                                                    CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND thị xã;  

- Như Điều 3; 

- Ban QLDA ĐTXD (03 bản);  

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu VT.                               

 

 

 

 Phạm Thụy Luân 
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Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Sữa chữa, cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 

thành khu cách ly tập trung 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2021 

của UBND thị xã Phước Long) 
 

S

T

T 

Tên và nội 

dung gói 

thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

HĐ 

1 Xây lắp 417.684.443 

Ngân 

sách 

Nhà 

nước 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Mời 

trực tiếp 

Quý 

III 

năm 

2021 

Trọn 

gói 
10 ngày 

2 

Giám sát 

thi công 

xây dựng 

13.720.934 
Chỉ định 

thầu 

Mời 

trực tiếp 

Quý 

III 

Năm 

2021 

Trọn 

gói 

Theo 

thời gian 

thi công 

3 Bảo hiểm  334.148 
Chỉ định 

thầu 

Mời 

trực tiếp 

Quý 

III 

Năm 

2021 

Trọn 

gói 

Theo 

thời gian 

thi công 

 Tổng cộng 431.739.525 đồng 
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




