
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN VĂN QUAN 

  Số: 452/QĐ-UBND 

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Văn Quan, ngày 27 tháng 02 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình:  

Di chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình  

Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

  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 Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện 

Văn Quan về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước năm 2019; 

  Căn cứ Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

  Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở 

UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn - Hạng mục: Hệ thống 

đường dây điện để GPMB; 

  Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Văn Quan tại Tờ trình số 

37/TTr-PTQĐ ngày 18/02/2019 V/v thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu xây dựng công trình; Báo cáo thẩm định số 57/BC-TCKH ngày 23/02/2019 

của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Di 

chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình Trụ sở UBND xã Khánh 

Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:  

  1. Phần công việc đã thực hiện: 5,648 triệu đồng (Năm triệu sáu trăm bốn 

mươi tám nghìn đồng), bao gồm: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định 

thiết kế + dự toán; lệ phí thẩm định dự án đầu tư. 

  2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các 

hình thức lựa chọn nhà thầu: 5,475 triệu đồng (Năm triệu bốn trăm bẩy mươi 

năm nghìn đồng), gồm: Quản lý dự án; thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí 

nghiệm thu đóng điện bàn giao; dự phòng. 



  3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 43,633 triệu đồng 

(Bốn mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng), gồm: Giám sát thi công; bảo 

hiểm công trình; xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đường 

dây 0,4Kv và chi phí hạng mục chung). 

 Điều 2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức triển khai xây dựng theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được phê duyệt.  

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; Giám 

đốc Trung tâm PTQĐ huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND 

xã Khánh Khê và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (T/h); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- VPĐP XDNTM huyện; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
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BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: 

Di chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình: Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

 (Kèm theo Quyết định số: 452/QĐ-UBND, ngày 27/02/2019 của UBND huyện Văn Quan) 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(tr.đồng) 

Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

A. Dịch vụ tư vấn: 

1 Giám sát thi công 1,421 

Nguồn vốn 

GPMB công 

trình Trụ sở 

UBND xã 

Khánh Khê, 

huyện Văn 

Quan 

Chỉ  định thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo HĐ 
Quý I/2019 Trọn gói 30 ngày 

B. Dịch vụ phi tư vấn:  

1 Bảo hiểm công trình 0,111 
Chỉ  định thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo HĐ 
Quý I/2019 Trọn gói 30 ngày 

C. Xây lắp:  

1 

 

Gói thầu XL: Di chuyển hệ thống 

đường dây điện để GPMB công 

trình Trụ sở UBND xã Khánh Khê, 

huyện Văn Quan 

42,101 
Chỉ  định thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo HĐ 
Quý I/2019 Trọn gói 30 ngày 

 

Trong đó:  

+ Chi phí xây dựng: 

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh đường 

dây 0,4Kv 

+ Chi phí Hạng mục chung: 

 

40,250 

0,232 

1,619 

      

Tổng cộng giá các gói thầu: 43,633 triệu đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng) 

 


