ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3829/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Làm pa nô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2018
tại các xã trên địa bàn huyện Văn Quan.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2016;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, 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 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về mục
tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND huyện
Văn Quan về việc phân bổ và giao Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương
trình Mục tiêu quốc gia năm 2018 huyện Văn Quan;
Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 8/5/2018 của Ban Chỉ đạo Chương
trình xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan về việc tập huấn và truyên truyền
xây dựng nông thôn mới năm 2018;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới
huyện Văn Quan tại Tờ trình số 48/TTr-PNN ngày 07/10/2018 về việc đề nghị phê
duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu làm pa nô tuyên truyền xây
dựng nông thôn mới năm 2018 tại các xã trên địa bàn huyện Văn Quan; đề nghị
của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tại Báo cáo thẩm định
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 201/BC-TCKH ngày 19/10/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu làm pa nô
tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại các xã trên địa bàn huyện Văn
Quan, như sau:
1. Dự toán kinh phí làm Pa nô:
Tổng giá trị dự toán duyệt: 183.600.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm
tám mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó:
- Làm biển khung kẽm mặt tôn dán chữ dcan, hai mặt (kích thước 1mx1,5m,
cột tròn cao 2,8m): 66 cột x 1.200.000 đ = 79.200.000 đồng
- Làm Pano treo nhà họp thôn (kích thước 1m x 1,5m):
232 tấm x 450.000 đ = 104.400.000 đồng
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tên gói thầu: Làm pa nô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2018
tại các xã trên địa bàn huyện Văn Quan.
Phạm vi công việc của gói thầu: Làm 66 cột biển khung kẽm mặt tôn dán
chữ dcan hai mặt (kích thước 1mx1,5m, cột tròn cao 2,8m) và 232 tấm Pano treo
nhà họp thôn (kích thước 1m x 1,5m) tuyên truyền tại 7 xã: Xã Vân Mộng, xã
Xuân Mai, xã Văn An, xã Tràng Phái, xã Tân Đoàn, xã Yên Phúc và xã Hữu Lễ
của huyện Văn Quan.
b) Giá gói thầu: 183.600.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu sáu trăm
ngàn đồng chẵn).
c) Chủ đầu tư: Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới huyện
Văn Quan.
d) Nguồn vốn: Sự nghiệp tuyên truyền nông thôn mới năm 2018.
e) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng với nhà thầu có đủ
năng lực và kinh nghiệm đấp ứng yêu cầu của gói thầu.
g) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 10 năm 2018.
h) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
i) Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 10 đến tháng 12/2018.
k) Địa điểm thực hiện: Pa nô tuyên truyền tại các xã Vân Mộng, Xuân Mai,
Văn An, Tràng Phái, Tân Đoàn, Yên Phúc, Hữu Lễ của huyện Văn Quan.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao cho Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới huyện Văn
Quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quản lý gói
thầu, xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu
theo quy định.
2. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, Văn phòng Điều phối chương
trình nông thôn mới huyện có trách nhiệm trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà
thầu, công khai kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ
định theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều
phối chương trình nông thôn mới, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH
- Như Điều 3 (TH);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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