
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

 Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường năm học 2021 - 2022  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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 trưởng 

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

tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về Đấu thầu, lộ trình áp 

dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 224/BC-STC    

ngày 08/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp sữa 

thuộc Chương trình Sữa học đường năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

1. Tên gói thầu 

- Gói thầu số 1: tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. 

- Gói thầu số 2: tư vấn thẩm định hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

- Gói thầu số 3: cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường năm học 

2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thực hiện cung cấp sữa từ tháng 9/2021 
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đến hết tháng 5/2022 gồm: khối lượng sữa cung cấp là 17.087.760 hộp. Trong đó: 

Học kỳ I: Mầm non: 4.060.080 hộp, Tiểu học: 3.534.480 hộp; Học kỳ II: Mầm 

non: 5.075.100 hộp, Tiểu học: 4.418.100 hộp). 

2. Giá gói thầu: tổng giá trị gói thầu cung cấp sữa thuộc Chương trình 

Sữa học đường năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 

97.712.943.000 đồng. Cụ thể: 

- Gói thầu số 1: 100.000.000 đồng (thực hiện trong năm 2021);  

- Gói thầu số 2: 97.514.000 đồng (thực hiện trong năm 2021);  

- Gói thầu số 3: 97.515.429.000 đồng (thực hiện trong năm 2021 và 2022).  

Giá gói thầu số 3 trong năm 2021 và năm 2022 sẽ được điều chỉnh theo 

đơn giá điều chỉnh giảm trong hợp đồng đã ký kết nếu có thay đổi về giá mặt 

hàng sữa cung cấp giảm tại thời điểm lập dự toán phân bổ.  

Tổng mức giá của gói thầu số 3, gói thầu cung cấp sữa là mức giá tối đa, 

sản phẩm là sữa mới 100%, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng theo quy định của 

Bộ Y tế, mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, hướng dẫn sử 

dụng tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nguồn vốn 

a) Từ nguồn ngân ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nguồn doanh nghiệp 

hỗ trợ, phụ huynh đóng góp năm 2021 và năm 2022. Tổng nguồn vốn để thực 

hiện cả 03 gói thầu trên là: 97.712.943.000 đồng, trong đó: 

- Ngân sách tỉnh: 1.894.620.000 đồng (gồm chi phí tư vấn đấu thầu là 

197.514.000 đồng, chi phí mua sữa: 1.697.106.000 đồng); 

- Ngân sách huyện: 6.788.422.000 đồng; 

- Doanh nghiệp hỗ trợ: 24.378.857.000 đồng; 

- Phụ huynh đóng góp: 64.651.044.000 đồng. 

b) Phân kỳ nguồn vốn thực hiện qua các năm như sau: 

- Năm 2021: kinh phí thực hiện: 43.537.705.000 đồng, bao gồm: 

+ Ngân sách tỉnh: 951.783.000 đồng (gồm chi phí tư vấn đấu thầu là 

197.514.000 đồng, chi phí mua sữa: 754.269.000 đồng). Đã giao cho Sở Giáo 

dục và Đào tạo tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021, số tiền: 1.156 triệu đồng. 

+ Ngân sách huyện:          3.017.077.000 đồng; 

+ Doanh nghiệp hỗ trợ:  10.835.048.000 đồng; 

+ Phụ huynh đóng góp:  28.733.797.000 đồng.           

- Năm 2022: kinh phí thực hiện: 54.175.238.000 đồng, bao gồm: 

+ Ngân sách tỉnh:                942.836.000 đồng; 
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+ Ngân sách huyện:          3.771.346.000 đồng; 

+ Doanh nghiệp hỗ trợ:  13.543.810.000 đồng; 

+ Phụ huynh đóng góp:  35.917.246.000 đồng. 

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu 

- Gói thầu số 1 và số 2: hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn. 

- Gói thầu số 3: 

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước. 

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 6/2021.  

6. Loại hợp đồng  

- Gói thầu số 1 và số 2: hợp đồng trọn gói. 

- Gói thầu số 3: hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (đơn giá sữa trúng thầu 

không tăng trong suốt thời gian cung cấp, nếu đơn giá sữa giảm trên thị trường, 

đơn vị cung cấp sữa phải giảm giá trị hợp đồng cho phù hợp). 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng  

- Gói thầu số 1: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

- Gói thầu số 2: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

- Gói thầu số 3: thực hiện bắt đầu từ tháng 9/2021đến hết tháng 5/2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội 

dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Giám sát các nhà thầu thực hiện đảm bảo chất 

lượng và tiến độ của Kế hoạch được phê duyệt. 

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện tổ chức lựa 

chọn nhà thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, 

Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh; Thủ 

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, YT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 

 


		2021-06-10T06:28:16+0700


		2021-06-10T08:38:51+0700


		2021-06-10T08:38:51+0700


		2021-06-10T08:38:51+0700




