UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ

Số: 161 /BC-SKH-KTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự n: Xây dựng hệ thống tho t nƣớc
đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà
--Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT
ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TTBKHĐT ngày 16/12/2019 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 Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng
hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860,
thành phố Đông Hà;
Căn cứ văn bản số 4966/UBND-CN ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Xây dựng hệ
thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784 Km2+860, thành
phố Đông Hà;
Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 55/TTrSGTVT ngày 05/5/2022 về thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt,
đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà và các tài liệu liên quan
được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định như sau:
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Kh i qu t về dự n
a) Tên công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường
Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà.
b) Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng.
c) Nguồn vốn: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.
d) Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.
e) Địa điểm: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

f) Quy mô dự án: Bổ sung thay thế bó vỉa và hệ thống thoát nước dọc
đường Lý Thường Kiệt như sau:
- Bổ sung, thay thế bó vỉa lắp ghép bằng đá đoạn Km1+350-Km1+779 dài
891m.
- Bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km1+799-Km2+861, dài 1.312m.
- Bổ sumg, thay thế bó vỉa lắp ghép bằng đá trong phạm vi nút giao đường
Lý Thường Kiệt với đường Hùng Vương, dài 193,5m.
2. Tóm tắt nội dung Tờ trình c a Ch đầu tƣ:
a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 173.504.000 đồng.
b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà
thầu: 171.504.000 đồng.
c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
4.654.534.000 đồng.
d) ) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn
nhà thầu: Không.
đ) Tổng giá trị các phần công việc: 5.000.000.000 đồng.
e) Tổng mức đầu tư của dự án: 5.000.000.000 đồng.
II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
1. Căn cứ ph p lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:
Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà
thầu được tổng hợp theo bảng dưới đây:
Kết quả thẩm
định
STT
Nội dung kiểm tra
Có Không có
1 Văn bản phê duyệt dự án
X
2 Văn bản phê duyệt nguồn vốn
X
3 Các văn bản pháp lý liên quan
X
b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Dự án đủ căn cứ pháp lý để lập kế
hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đấu thầu,
trong đó:
- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết
định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2021.
- Dự án đã được UBND tỉnh bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND
ngày 31/8/2021 và bố trí vốn kế hoạch năm 2022 tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND
ngày 30/12/2022.
2. Phân chia dự n thành c c gói thầu: Việc phân chia dự án thành các
gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện là phù hợp quy định.
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3. Nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung các
phần công việc đã thực hiện, không áp dụng được một trong các hình thức lựa
chọn nhà thầu phù hợp với nội dung dự án đã được phê duyệt và tuân thủ theo
các quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
của Chính phủ.
b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Kết quả thẩm định

Nội dung thẩm định

ST
T

Tuân th ,
phù hợp

1

Tên gói thầu

X

2

Giá gói thầu

X

3

Nguồn vốn

X

4

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

X

5

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

X

6

Loại hợp đồng

X

7

Thời gian thực hiện hợp đồng

X

Không tuân th
hoặc không phù hợp

*) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư đề nghị phù hợp với quy
định của Luật Đấu thầu 2013, 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:
- Giá gói thầu xác định theo giá trị dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 24/7/2020.
- Nguồn vốn: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn
ngân sách địa phương đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2310/QĐUBND ngày 31/8/2021, dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý
Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà được bố trí
5.000 triệu đồng từ nguồn vốn đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư
sử dụng. Năm 2022 được bố trí 3.875 triệu đồng tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND
ngày 30/12/2022. Như vậy, so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình phê duyệt còn
thiếu 780 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung
hoặc điều chuyển từ các dự án khác không giải ngân hết để hoàn thành dự án trong
năm 2022 theo thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
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+ Gói thầu xây lắp có quy mô nh , áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi
trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ là phù hợp quy định tại Điểm
a, Khoản 1, Điều 28, Luật Đấu thầu và Điều 29, Thông tư số 11/2019/TTBKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
+ Gói thầu giám sát thi công chủ đầu tư đủ điều kiện, năng lực tự thực hiện
gói thầu phù hợp với quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và Điều 61, Nghị
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
+ Các gói thầu còn lại có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo
quy định tại Khoản 1, Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ, đồng thời cũng nằm trong phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh theo
quy trình rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
Việc chủ đầu tư đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút
gọn nhằm giảm bớt thủ tục, thời gian trong lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi
công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư là phù hợp.
Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa
thể thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 1, Điều 1
Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Về loại hợp đồng: Các gói thầu có quy mô nh , đơn giản áp dụng hợp
đồng trọn gói là phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp
đồng phù hợp với thời gian thực hiện dự án và nguồn vốn được bố trí.
III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét về nội dung c a kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, cơ
quan thẩm định thống nhất với đề nghị của Chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu công trình. Số vốn còn thiếu so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu (780 triệu
đồng), chủ đầu tư có trách nhiệm đề xuất bổ sung vốn kế hoạch năm 2022 đảm
bảo không gây nợ đọng.
2. Kiến nghị
Kính đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong
năm 2022 theo thời gian dự án đã được phê duyệt.
Trên cơ sở Tờ trình của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án và thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hệ thống
thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố
Đông Hà theo biểu đính k m./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Sở GTVT;
- Lưu: VT, KTN Cg.

-----
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Phạm Văn Nghiệm

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xây dựng hệ thống tho t nƣớc đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, đoạn Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà
(Kèm theo o o số: 161/BC-SKH-KTN ngày 11/5 /2022 ủa Sở Kế hoạ h và Đầu tư)

TT

1

2

Tên gói thầu

Lập hồ sơ mời thầu
Xây dựng công trình
và đảm bảo giao thông

3

Giám sát thi công

4

Bảo hiểm công trình

Gi gói thầu
(nghìn đồng)
6.706

Nguồn vốn

Hình thức và
Phƣơng thức lựa
chọn nhà thầu
Chỉ định thầu rút gọn

4.509.493, trong đó:
Đấu thầu rộng rãi
- CPXD và ĐBGT:
trong nước qua mạng;
4.307.061
một giai đoạn, một
Nguồn thu từ
- DP: 202.432
túi hồ sơ
đấu giá
quyền sử
dụng đất của
125.414
Tự thực hiện
tỉnh
12.921

Chỉ định thầu rút gọn

Thời gian bắt
đầu tổ chức
lựa chọn nhà
thầu
Tháng 5
năm 2022
Tháng 5
năm 2022

Loại
hợp đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Trọn gói

3 ngày

Trọn gói

150 ngày

Tháng 5
năm 2022

Trọn gói

Tháng 5
năm 2022

Trọn gói

Theo thời
gian thi
công
Theo thời
gian thi
công + bảo
hành

