UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số : 928/SKH-KTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2022

V/v xử lý hợp đồng gói thầu thi
công xây lắp (đợt 1) công
trình: Đường giao thông từ thị
trấn Gio Linh đến các xã phía
Nam huyện Gio Linh.

Kính gửi:

y an nhân ân huyện Gio Linh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn ản số 869/UBND-KT
ngày 07/3/2022 về việc xử lý hợp đồng và lựa chọn nhà thầu thực hiện tiếp gói thầu
thi công xây lắp (đợt 1) công trình: Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các
xã phía Nam huyện Gio Linh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn ản số 532/SKHKTN ngày 23/3/2022 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Gio Linh cung cấp
hồ sơ, tài liệu và giải trình làm rõ nhưng nội ung liên quan đến gói thầu. Tuy
nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa có văn ản chỉ đạo thực hiện.
Ngày 20/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Báo cáo số 112/BCUBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Gio Linh, kèm hồ sơ tài liệu liên quan.
Sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
Theo áo cáo của UBND huyện Gio Linh, đến ngày 31/12/2022 tổng giá
trị khối lượng thi công hoàn thành của gói thầu là 22.107.913.000 đồng, đạt
59,3% giá trị hợp đồng (chưa tính điều chỉnh giá). Giá trị hợp đồng còn lại của
gói thầu xây lắp chưa thực hiện là 15.119.884.000 đồng; ự toán gói thầu sau khi
cập nhật tăng gần 01 tỷ đồng, nhỏ hơn chi phí ự phòng trong ự toán đã được phê
uyệt và không vượt tổng mức đầu tư của ự án.
Tuy nhiên, đây là gói thầu có hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, do đó đề
nghị UBND huyện Gio Linh điều chỉnh giá cho phần khối lượng thi công hoàn
thành và phần khối lượng còn lại mới đủ căn cứ xác định việc điều chỉnh giá gói
thầu có vượt ự toán công trình hay tổng mức đầu tư của ự án đã được UBND
tỉnh phê uyệt hay không. Trên cơ sở đó, xác định thẩm quyền phê uyệt ự toán
theo quy định tại Khoản 5, Điều 15, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021
của Chính phủ.
Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để UBND huyện Gio Linh thực
hiện. /.
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- Như trên;
- UBND tỉnh ( /c);
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