
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phước Long, ngày        tháng       năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Xây dựng nhà lưu trú cho các lực lượng được huy động 

tăng cường thực hiện nhiệm vụ và khách đến công tác 

tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phước Long 

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 22/11/2019; 

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 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

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 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu 

thầu Quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-

BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa 

chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND thị xã 

Phước Long về việc điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm 

C của thị xã giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND thị xã 

Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng 

nhà lưu trú cho các lực lượng được huy động tăng cường thực hiện nhiệm vụ và 

khách đến công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phước Long; 

Xét Báo cáo thẩm định số 358/BC-TCKH ngày 01/11/2022 và đề nghị của 

phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 135/TTr-TCKH ngày 01/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Xây dựng nhà 

lưu trú cho các lực lượng được huy động tăng cường thực hiện nhiệm vụ và 
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khách đến công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phước Long, với nội dung chi 

tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phước Long và các đơn vị có 

liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

 

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

- Như Điều 3; 

- LĐVP, CVVP; 

- Ban CHQS thị xã (05 bản); 

- Lưu: VT. 

                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                  Phạm Thụy Luân 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Xây dựng nhà lưu trú cho các lực lượng được huy động tăng cường thực hiện nhiệm vụ và khách đến công tác tại  

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phước Long 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       /       /2022 của UBND thị xã Phước Long) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

I Xây dựng 6.038.874.659 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

     

1 Xây dựng + thiết bị 6.038.874.659 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước (lựa chọn 

nhà thầu qua mạng) 

Một giai 

đoạn, một túi 

hồ sơ 

Quý IV 

năm 2022 
Trọn gói 270 ngày 

II Cung cấp dịch vụ tư vấn 455.296.151      

1 Quản lý dự án 189.181.473 Chỉ định thầu Rút gọn 
Quý IV 

năm 2022 
Trọn gói 270 ngày 

2 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh 

giá hồ sơ dự thầu 
21.945.119 Chỉ định thầu Rút gọn 

Quý IV 

năm 2022 
Trọn gói 

15 ngày cho 

mỗi gói thầu 

3 
Thẩm định hồ sơ mời thầu và 

kết quả lựa chọn nhà thầu 
5.753.836 Chỉ định thầu Rút gọn 

Quý IV 

năm 2022 
Trọn gói 

15 ngày cho 

mỗi gói thầu 

4 Giám sát thi công và lắp đặt  

thiết bị 
174.968.038 Chỉ định thầu Rút gọn 

Quý IV 

năm 2022 
Trọn gói 270 ngày 

5 Kiểm toán độc lập 63.447.685 Chỉ định thầu Rút gọn 
Quý III 

năm 2023 
Trọn gói 45 ngày 

II Cung cấp dịch vụ phi tư vấn 4.063.906      

1 Bảo hiểm công trình 4.063.906 Chỉ định thầu Rút gọn 
Quý IV 

năm 2022 
Trọn gói 270 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu 6.498.234.716       
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-09T09:57:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-09T09:57:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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