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Số:          /QĐ-SKHĐT Cao Bằng, ngày         tháng 7 năm 2021               
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Công trình: Nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Sông Bằng, 

 thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội; 

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 số 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 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

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 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 

của UBND tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội 

dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND-VX ngày 17 tháng 3 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương đầu tư xây dựng nhà bia ghi 

tên liệt sĩ và cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn NSNN thực hiện 

Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-SXD ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở 

Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà 
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 bia ghi tên liệt sĩ phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 4160/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng. 

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

1016/TTr-SLĐTBXH ngày 15/7/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu công trình: Nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng và đề nghị của phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại tại Báo cáo 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 21/7/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà bia ghi tên 

liệt sĩ phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với nội dung chi 

tiết như phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức lựa 

chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ 

tục Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại; Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, KGKTĐN(A). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Xuân Tiến 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SKHĐT ngày         /7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(Đồng) 

Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

Dịch vụ tư vấn: 57.520.000       

1 
Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng 
26.544.000  Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

năm 2021 

thực hiện 

Pháp lệnh 

Ưu đãi 

người có 

công với 

cách mạng 

và nguồn 

vốn đối 

ứng của 

UBND 

thành phố 

Cao Bằng 

 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
- 

Quý III/ 

2021 
Trọn gói 90 ngày 

2 Tư vấn kiểm toán 10.496.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
- 

Quý 

IV/2021 
Trọn gói 20 ngày 

3 

Tư vấn tham gia thực hiện 

kiểm tra công tác nghiệm 

thu công trình xây dựng 

20.480.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
- 

Quý III/ 

2021 
Trọn gói 90 ngày 

Dịch vụ phi tư vấn 808.000      

4 Bảo hiểm công trình 808.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
- 

Quý III/ 

2021 
Trọn gói 90 ngày 

Xây lắp 808.027.000      

5 
Thi công xây dựng công 

trình  
808.027.000 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
- 

Quý III/ 

2021 
Trọn gói 90 ngày 

Tổng giá gói thầu: 866.355.000 đồng 
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