ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỊ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3824/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa
Trạm Y tế (cũ) xã Tân Tiến giao cho Trường Mầm non Ánh Hồng,
xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh sử dụng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỊ THANH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu
tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của
Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12
tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của
Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ
Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình;
Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý
đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương
quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 646/UBND-KT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc chấp thuận chủ trương nâng cấp, sửa

chữa Trạm Y tế (cũ) xã Tân Tiến giao cho Trường Mầm non Ánh Hồng, xã Tân
Tiến, thành phố Vị Thanh sử dụng;
Căn cứ Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế (cũ) xã Tân Tiến giao cho Trường Mầm
non Ánh Hồng, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh sử dụng;
Xét Báo cáo số 194/BC-TCKH ngày 30 tháng 9 năm 2014 và Tờ trình số
1549/TTr-TCKH ngày 30 tháng 9 năm 2014 của phòng Tài chính - Kế hoạch
thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Nâng cấp,
sửa chữa Trạm Y tế (cũ) xã Tân Tiến giao cho Trường Mầm non Ánh Hồng, xã
Tân Tiến, thành phố Vị Thanh sử dụng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trạm
Y tế (cũ) xã Tân Tiến giao cho Trường Mầm non Ánh Hồng, xã Tân Tiến, thành
phố Vị Thanh sử dụng, với nội dung như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện:
TT

01

Tên gói thầu

Ðơn vị
thực hiện

Gói thầu lập
BC KTKT

Chi nhánh Hậu
Giang - Công ty
Cổ phần tư vấn
xây dựng Tân
Cửu Long

Gói thầu thẩm
Công ty Cổ
tra thiết kế bản
02
phần tư vấn xây
vẽ thi công và
dựng Hưng Thịnh
dự toán

Giá gói
Hình thức Thời Thời gian
thầu (đồng) hợp đồng gian HÐ thực hiện

14.903.000 Trọn gói

07 ngày

07/2014

2.000.000 Trọn gói

05 ngày

07/2014

2. Kế hoạch đấu thầu:
Hình thức Phương Thời gian Hình Thời gian
lựa chọn thức đấu lựa chọn thức hợp thực hiện
nhà thầu
thầu
nhà thầu đồng hợp đồng

TT

Tên gói
thầu

Giá gói
thầu (đồng)

01

Gói thầu
xây lắp

418.125.000

Chỉ định Dự thảo
Tháng
Trọn gói
thầu
hợp đồng 10/2014

60 ngày

02

Gói thầu
giám sát

10.879.000

Chỉ định Dự thảo
Tháng
Trọn gói
thầu
hợp đồng 10/2014

Theo thời
gian thi
công
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Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
Điều 2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh tổ chức thực
hiện theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng
Trường Mầm non Ánh Hồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (05);
- Lưu TCKH (02).
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Hoài Thúy Hằng

3

