
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (khối 3) 

   

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

 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 hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ 

sở làm việc khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (khối 3); 

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của 

UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm 

việc khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (khối 3); 

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (khối 3); 

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao vốn từ nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ 

sở làm việc các cơ quan tỉnh năm 2019 (lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng 

tỉnh Cao Bằng; 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh dự án đầu xây dựng công trình Trụ 

sở làm việc khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (Khối 3); 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng tại 

Tờ trình số 23/TTr-BQLDA ngày 08/ 7/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh,bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số            

870/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Trụ sở làm việc khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (khối 3) với các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 06 (Cung 

cấp và lắp đặt thang máy) về các nội dung: Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn 

nhà thầu; giá gói thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu. Cụ thể như sau: 

Nội dung điều chỉnh 

Đã phê duyệt  

tại QĐ số 1794/QĐ-

UBND ngày 08/11/2018 

và QĐ số 1188/QĐ-

UBND ngày 05/8/2019 

 của UBND tỉnh 

 

Điều chỉnh 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu; giá gói thầu 

Quý IV/2019 và  

Quý I/2020 
Quý III/2020 

Giá gói thầu (đồng) 3.000.000.000 6.556.000.000 

Hình thức lựa chọn nhà thầu 
Chào hàng cạnh tranh theo 

quy trình thông thường 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

(qua mạng) 

2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 (Trồng 

cây xanh) và gói thầu số 12 (Thi công nội thất), với nội dung chi tiết tại phụ lục 

kèm theo Quyết định này. 

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2018 và Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND 

tỉnh Cao Bằng. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng có trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ 

sung được duyệt, thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật Đấu thầu và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm chi phí 

đầu tư.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng và thủ trưởng các đơn vị liên 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, Phó CT UBND tỉnh; 

- VP: các PCVP, CV:XD; 

- Lưu: VT, XD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 



 

PHỤ LỤC  

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG 

Dự án Trụ sở làm việc Khối các cơ quan Đoàn thể tỉnh Cao Bằng (khối 3) 

Gói thầu: Thi công nội thất; Trồng cây xanh 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

TT 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 

1 
Gói thầu số 11 (Trồng 

cây xanh) 
759.500.000 

Nguồn thu từ 

bán một phần 

trụ sở làm việc 

khối các cơ 

quan Đoàn thể 

tỉnh hiện đang 

quản lý, sử dụng 

số tiền thu được 

từ sắp xếp lại, 

xử lý trụ sở làm 

việc và các 

nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Quý III-IV/2020 Trọn gói 03 tháng 

2 
Gói thầu số 12 (Thi công 

nội thất) 
6.268.539.000 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Quý III-IV/2020 Trọn gói 03 tháng 

Tổng giá trị các gói thầu: 7.028.039.000 đồng 
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