
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng  7  năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

 Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm,  

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

  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 trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kè chống sạt lở 

bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 264/BC-SKHĐT ngày 29/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở bờ 

sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tại biểu chi tiết 

kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng và 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, TC, GTVT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 



 

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
(triệu 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 

HĐ 

I Gói thầu phi tư vấn 386,0 

Nguồn vốn 

dự phòng 

NSTW năm 

2019 và 

nguồn vốn 

dự toán 

ngân sách 

Nhà nước 

năm 2020  

          

1 
BH1-NASAM/Bảo hiểm công 

trình 
386,0 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2020 
Trọn gói 

Theo thời 

gian thi 

công + 12 

tháng bảo 

hành 

II Gói thầu tư vấn 1.330,1      

1 
TV1-NASAM/Khảo sát, lập 

thiết kế bản vẽ thi công 
973,3 

Chỉ định 

thầu 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 

III/2020 
Trọn gói 20 ngày 

2 

TV2-NASAM/Tư vấn đo vẽ 

bản đồ thu hồi đất và cắm cọc 

GPMB 

250,0 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2020 
Trọn gói 15 ngày 

3 
TV3-NASAM/Tư vấn thẩm 

tra thiết kế BVTC và dự toán. 
106,8 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2020 
Trọn gói 10 ngày 

III Gói thầu xây lắp 39.348,8      

1 
XL1-NASAM/Xây dựng kè 

và các công trình trên tuyến 

39.348,8 = 

(XL+5% DP 

37.475,064 

+1.873,753) 

Chỉ định 

thầu 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 

III/2020 

Đơn giá 

cố định 
12 tháng 



 2 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(triệu 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 

HĐ 

IV Rà phá bom mìn, vật nổ 600,0      

1 
BM1-NASAM/Khảo sát bom 

mìn, vật nổ 
56,9 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2020 
Trọn gói 10 ngày 

2 
BM2-NASAM/Thi công rà 

phá  bom mìn, vật nổ 
495,4 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2020 
Trọn gói 20 ngày 

3 
BM3-NASAM/Giám sát rà 

phá  bom mìn, vật nổ 
47,7 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý 

III/2020 
Trọn gói 

Theo tiến 

độ rà phá 

  
Tổng giá các gói thầu 

(I+II+III+IV) 
41.664,9             

 

 

 

 


		2020-06-30T19:08:13+0700


		2020-07-01T08:42:14+0700


		2020-07-01T08:42:14+0700


		2020-07-01T08:42:14+0700




