
UBND TINH QUANG Tifi CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
VAN PHONG Doe lap — Tir do — Hnh phüc  

4 Lf.  /TTr-VP Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

T TRINH 
A A S Phe duyçt Ke hoich 1ira chQn nha thau 

Cong trinh: Cãi tao, sira chü'a tru s& Ban tip Cong dan tinh 

KInh gui: 
- UBND tinh Quâng Tr; 
- Si Kê hoach và Dâu tu. 

Can cü Lust  Du thu ngày 26 tháng 11 närn 2013; 
Càncü Nghj djnh so 63/20 14/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât dâu thâu ye lira chon nhà thâu; 
Can ci.'r Thông tis so 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cüa B Kê 

hoach và Dâu tu quy djnh chi tiêt ye kê hoach lira ch9n nhà thâu; 
Can ci'r Quyêt djnh so 2458/QD-UBND ngày 13/9/202 1 cüa UBND tinh 

Quãng Trj ye vic phê duyt báo cáo kinh tê k thu.t d.0 tu xây d%rng cong 
trInh: Cái tao,  sira chüa tri1 s Ban tip Cong dan tinh; 

Can cr Quyêt dnh so 40491QD-UBND ngày 07/12/2021 cüa UBND tinh 
Quãng Trj ye vic phê duyt diêu chinh mt so ni dung báo cáo kinh tê k 
thut dâu tu xây dimg cong trInh: Câi t?o,  si.ra chüa trii si Ban tiêp Cong dan 
tinh; 

Can cu Quyt djnh s 4288/QD-UBND ngày 17/12/202 1 cüa UBND tinh 
Quãng Trj ye vic bô trI kinh phi cho Van phông UBND tinh; 

Can cü Quyêt djnh so 802/QD-VP ngày 23/12/202 1 cüa Van phông 
UBND tinh ye vic phê duyt xác djnh cp nht dii toán xây dimg Cong trInh: 
Cãi tao, si.ra cha Tri s Ban tiêp cong dan tinh. 

Van phông UBND tinh kInh d nghj Si Ké hoach và Dâu ti.r xem xét thâm 
djnh, trInh UBND tinh phê duyt k hoach 1a ch9n nhà thâu trên co sâ nhüng 
ni dung duâi day: 

I.Môtãtómtätdtrán 
1. Ten cong trInh: Cãi tao,  süa chtta tr s& Ban tiêp Cong dan tInh. 
2. Tong mfrc dâu tu': 1.432.000.000 dông 
3. Ten chü du tir: Van phông UBND tinh Quáng Trj. 
4. Nguôn vn: Ngân sách tinh. 
5. Thôi gian thirc hin di an: Nàm 202 1-2022. 
6. Da diem xây diyng: sO 45, dung Tnrng Chinh, thành phô Dông H, tinh 

Quãng Tij. 
7. Ni dung Va quy mô du tir xãy dirng và các giãi pháp chü yeu: 
7.1. Cái tao,  sua chra Nhà lam vic 02 tang. 
* Phân ma rng: Ma rng phông hçp tiép dan tâng02 (din tIch 27,8m2), 

kt cu móng dôi bang be tong c& thép (BTCT) cap d ben B20(M250) kêt hçTp 
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h cot, dam, san bang BTCT cp do bn B20 chju 1irc chInh; Ti.r&ng xây g.ch, 
va xi mäng xây trát M75. Nên lát gch ceramic kIch thithc (KT)600x600 màu 
sang. Son màu theo màu hin trng; Cira lam bAng ci'ra nhira lôi thép, kInh dày 
6,38mm; Mái lqp ton song vuông dày 0,42mm, xà g thép hp ma km 
KT40x80x1,4mm. 

* Phân câi tao,  sfra chüa: 
- Tháo d toàn bô gach ceramic KT400x400 hành lang và các phOng tang 

1 (git nguyen khu v sinh) bj bong rp và lát lai  bang gach ceramic màu xám 
KT600x600. 

- Tháo d và thay mth dá granit m.t bn hoa các vi trI bj vo' (din tIch 
5m2); tháo dO và thay mói op dá chê KT400x200 các vi tn bj bong rp (din 
t1ch5m2). 

- Dá, gch lOi len và tiên sánh bj hu hông và lát môi bang dá tir nhiên 
KT3 00x3 00x40mm. 

- Cãi tao  sê no mái, mái sânh: Dic bô lop vüa xi mãng trát thành dm, l&p 
lang sé no mái, mái sành, v sinh sach,  dàng phii gia kêt h?p  xi mAng xü 1 
chông theo quy phm, lang iai  bang va xi mAng M100 dày 2cm, quét xi mAng 
02 nuâc. Riêng mái sãnh cO lát them I&p gch gôm KT400x400; Thông ông 
thoát nuc mái, ông thông dam và thay mi 14 câu can rác. 

- Xã nhám, v sinh sach  toàn b iop sun t.thng ngoài và son lai  01 nuâc 
lot, 02 nuóc phü màu. Xâ nhám mt so vj trI ti.thng trong tang 2 (khoàng 50m2) 
và toàn b tiRing trong nhà tang i, sun lai  01 rnthc lot, 02 nithc phü màu. 

- Tháo do, thay mâi 01 quat thông gió tai  phông kho liru trQ' tang 2. 
7.2. Cài tao  công, tu&ng rào: 
Phá d doan tung râo tam  hin có dê xay dirng cOng chInh, phi. Móng, 

trii cOng dO bang be tong cot thép có cap d ben B15. Xây bO trii bang gach, vüa 
xi rnäng M75, op mt ngoài trii bang dá granit tir nhiên. Lap dirng cánh cong 
chInh, cong phii bang thép hp ma kern KT40x80x1,5mrn, KT30x30x1,5mm, 
thép bàn KT115x1640x3mm, lien két han, son 01 nuóc chông gi, 02 nithc phü 
màu, có bàn lê chôn vào trii và ta 11am hop Inox KT30x30x1,2mm; Lát m&i 
gach nén cOng bang gch Terrazo KT400x400 trên nén be tong cap d ben B7,5, 
chiêu dày 10cm. 

Xâ nhám, v sinh tu?ing rào thép và son mOi 03 nuic chông gi màu ghi. 
Xã nhám, v sinh tiRing rào xây, sun 01 niRic lot, 02 nuâc phü màu yang kern. 

7.3. Câi tao  nhà trirc bào ye: 
- Dic bô lop vCa xi mAng trát thành dam, lang sê no mái, v sinh sach, 

dung phii gia két hçip xi mäng xir l chông theo quy phm, trát 'a  bang vüa xi 
mAng M100 dày 2cm, quét 02 nuâc xi mAng. 

- Tháo d và thay mâi 01 tarn kinh ô cüa so bj vi. 
- Xâ nhám, v sinh sach  toàn b lop son tiRing tnong, tiRing ngoai và trân, 

son 'ai 01 nithc lot, 02 nuóc phü màu. 
7.4. Cãi tao  ga na xe may: 
Dic nên b tOng cti dã hu hOng, dO bü lai  nên be tong cap d ben B1O dày 

5cm (khoãng 10m2), lát nên bAng gach Terrazzo KT400x400 trên lop vüa xi 
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mäng M75 dày 3cm. 
A A II. Phan cong vice da thrc hiçn 

TT Ni dung cong vic 
hoc ten got than 

Don vi  thtjc 
hiçn 

Giá trj 
(dong) 

Van ban phe 
duyçt 

1 Lp báo cáo kinh tê k 
thut 

CôngtyCô 
phân Tiêm 

Long Quãng 
Trj 

77 016 866 

Tong giá tn  thy'c hin 77.0 16.866 
III. Phân cong vic không áp dyng du'çrc mt trong các hInh thfrc Iy'a 

chon nhà thu 
Ba 

TT Ni dung cong vic Don VI  thiyc hin Giá tn 
(dng) 

136.040 1 
Thm dinh di.r an du tx 
xâydg SOXâydrng 

2 
Quân 1 dr an daU tu xây 
drng cong trInh Ban QLDA DD&CN tinh 39.3 84.000 

3 Thm djnh thit k BVTC Sâ Xây dimg 734.346 

4 Thtm djnh d1r toán Sâ Xây drng 7 12.093 

Th.m tra phé duyt quyet 
toán cOng trInh 

Tài chInh 7.758.504 

6 Dirphông 63.371.000 
TEng giá tn  thirc hin 112.095.542 

IV. Phan cOng vic thuc k hoich 1ira ch9n nhà thâu 
1. Bang tOng hqp phn cong vic thuc k hoch hya chçn nhà thu: 

Bãnsô3 

T 
T 

len va SO 

hiu gói 
thu 

Giá gói thu 
(dông) 

Ngun 
von 

HInh 
thtic 
hra 

chQn 
nhà 
than 

Phiro  
ng 

thüc  
itra 

chon 
nhà 

A thau 

Thôi 
gian 
bat 

x dau to 
chtrc 

LCNT 

Loai 
hop 
dong 

Thôi 
gian 
thirc 
hin 
hçrp 
doug 

1 

Gói thu s 
01: Thi cong 
xây dirng 
cOng trinh và 
1&p dt thit 
bj 

1.207.256.00 
0 

Ngan 
sách 
tith 

Chào 
hang 
canh 
tranh 
qua 

mang 

Mt 
giai 
dotn 
mt 

tüi h 
so 

Qu2 

1/2022 
Tron 
gOi 

6 
tháng 
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T 
T 

Ten V 

hiçu goi 
thãu 

Giá gói thu 
(dông) 

Ngun 
von 

HInh 
thfrc 
1ra 

chQn 
nhà 
thu 

Phirr  
ng 

thurc  
lira 

chon 
" 
thau 

Thôi 
gian 
bat 

dau to 
chwc 

LCNT 

Loai 
hop 
dông 

Thôi 
gian 
thtrc 
hin 
ho'p 
dong 

Gói thu s 
2: Tuvn 
giám sat thi 
cong xây 
dimg và 1p 
dt thit bj 

34.546.585 
Chi dinh 
thu i- 

gQn 
- Qu 

1/2022 
Trçn 
gói 

Theo 
thii 
gian 
thi 

cong 

0 
Gói thu s 
3: Bão hirn 
cong trinh 

1,085.007 
Chi dinh 
thAu i-ut 

gçn 
- Qu 

1/2 022 
Tron 
gói 

Theo 
th?ii 
gian 
thi 

công+ 
12 

tháng 
Tng giá tr! CLC 

gói thu 
1.242.887.592 

2. Giãi trinh ni dung k hoich 1ira chçn nhà thu. 
a) Co sâ phân chia các gói thâu: Phân chia KHLCNT các gói thâu thành 04 

gói thâu duqc can cr vào tInh chat, ni dung và phm vi cong vic, trên Co sâ 
yeu cau k thut can thirc hin có tinh doe 1p nhau, bâo dam khi to chüc dâu 
thâu và thirc hin hcip dông phü hqp v9i tiên d chung cüa d1r an. 

b) Giá gói thâu: Giá gói thâu di.rçic 1p trên ci s Quyêt djnh so 802/QD-VP 
ngày 23/12/202 1 cüa Van phông UBND tinh ye vic phê duyt xác dnh cp 
nht d%r toán xây dirng Cong trInh: Cái tao,  sira chUa Trij s Ban tiêp cong dan 
tinh. 

c) Nguôn von: Ngân sách tinh. 
d) HInh thirc và phucng thirc lva  ch9n nhà thâu: Theo quy djnh cña Lut 

dâu thâu so 43/2013/QH13 và Nghj djnh so 63/2014/ND-CP cüa ChInh phü 
ngày 26/6/2014 quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Lut dâu thâu ye 1ra 
chon nhà thâu. 

d) Thai gian bat ctâu to chrc 1ira chçn nhà thâu: Thai gian bat dâu to chrc 
1ira ch9n nba thâu cho các gói thâu thrcc 1p phü hcip vâi tiên d thirc hin dir 
an, nguôn von bô trI cho dir an. 

e) Loai  hçp dOng: Tat cã cac gói thâu áp ding loai hçip dông tr9n gói phü 
hçp vai quy djnh cüa Lut Dâu thâu hin hành. 

f) Thii gian thijc hin hqp dOng: Ducc xác djnh ciii the, phü hçip vai tin d 
thirc hin ni dung cOng vic cüa gói thâu. Phü hcip vói thai gian th?c hin d? 
an tai  Quyêt djnh so 245 8/QD-UBND ngày 13/9/2021; Quyêt djnh so 4049/QD-
UBND ngây 07/12/202 1 cüa UBND tinh Quãng Trj ye vic phê duyt diêu 
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chinh mt si ni dung báo cáo kinh t k thut du ti.r xây dirng cong trInh: Cái 
tio, si:ra chüa trçi sâ Ban tiêp Cong dan tinh. 

VI. Tong giá trl các phn cong vic 
Bãns4 

STT Ni dung Giá trj 
(dng) 

1 Tng giá trj phn cOng vic dâ th%rc hin 77.0 16.866 

2 Tng giá trj phn cOng vic không áp diing di.xçic mt 
trong các hInh thüc lira chçn nhà thâu 112.095.542 

Tng giá trj phn cOng vic thuc k hoch hra chçn 
nhà thâu 1.242.887.592 

Tng giá trl các phn cong vic 1.432.000.000 
VI. Kiên nghj 
Trên co s nhthig ni dung phân tIch nêu trên, Van phOng UBND tinh 

Quãng Trj kInh dê nghj S& Ké hotch vá Dâu tu xem xét, thâm djnh, trmnh UBND 
tinh phé duyt kê hoach  1ira ch9n nhà thâu cong trInh: Cái tao, sira chtta tri s& 
Ban tiêp Cong dan tinh./.,, 

Noi nlzân: 
- Nhr trén; 
-LuuVT. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		2022-01-10T15:02:23+0700




