ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________

________________________________________

Số: 2011 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Đại học An Giang Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày
19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc
hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng
Trường Đại học An Giang - Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt
hàng rào;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số
537/BC-SKHĐT.ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Đại học
An Giang - Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào.
(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Trường Đại học An Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước
tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo
thẩm định số 537/BC-SKHĐT.ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ
quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh: CT & các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- Trường Đại học An Giang;
- VPUBND tỉnh: LĐVP & P. KGVX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân
dân tỉnh
Email:
ubnd@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Ngày ký: 19-08-2019
15:09:14 +07:00

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Trường Đại học An Giang - Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
Giá gói
thầu
TT

Tên gói thầu

(ĐVT:
triệu
đồng)

Phương Thời gian
Hình
thức lựa bắt đầu tổ
Nguồn vốn thức lựa
chọn
chức lựa
đầu tư
chọn
nhà
chọn nhà
nhà thầu
thầu
thầu

Loại hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Trọn gói

60 ngày

Trọn gói

60 ngày

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1

Gói thầu số 03: Tư vấn
Giám sát

21,161

Quỹ phát
triển hoạt
động sự
nghiệp

Chỉ định
thầu rút
gọn

Quỹ phát
triển hoạt
động sự
nghiệp

Chỉ định
thầu rút
gọn

Quý
-

III - IV
2019

II. Gói thầu xây lắp:

1

Gói thầu số 04: Thi công
xây lắp

853,536

Quý
-

III - IV
2019

Tổng giá trị các gói thầu: 874,697 triệu đồng
* Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại điểm a
khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán
các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm
cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số
32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. Giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tính theo đề
nghị của chủ đầu tư; Không bao gồm chi phí dự phòng.
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