
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH THA THIEN HUE Dc Ip - Ti do - Hinh phñc 

S:4247/QD-UBND Thira Thiên Hu ngày1thang 5 nám 2021 

QUYET DNH 
V vic phê duyt diu chinh dir an và k hoch 1ira ch9n nhà thu (tçrt 2 di 
an Du*ng mt cat 36m, ni tir thrô'ng Nguyn L Trich den throng ra song 

Phát Lát ni dài. 

BAN QUAN KHU VIJC PHAT TRNUO TH! 
T1HTHUATMINHU CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH 

A'  S:AL 
DEN thu sl 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 nám 2013; 
Chuyêfl  
LUU iô cs  Can cz.LuXáy  dyng so 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 6 nàm 2014; 

Can cz' Lut sO' 62/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 6 nám 2020 v Szra ddi, bO' 

sung m5t sO' diu cüa Luat Xáy c4rng  só' 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 6 nám 

2014, 

Can c Luçt Dáu tu' cong sO' 39/2019/QHJ4 ngày 13 thcng 6 nám 2019, 

Cán cii' Nghj djnh sO' 63/2014/ND-CR ngày 26 tháng 6 nám 2014 cia 

ChInh phi v vic quy djnh chi tilt thi hành mt sO' dieu cza Lut Dá'u thu v 

lu'a chQn nhà thdu, 

Can cz' Nghj djnh so' 10/2021/ND-CR ngày 09 tháng 02 nám 2021 cza 

ChInh phz v quán lji chi phi du tu' xây c4cng; 

Cän c& Nghj djnh sO' 15/2021/ND-CR ngày 03 tháng 3 näm 2021 cza 

ChInh phi v quy djnh chi tilt mt sO' ni dung v quán lj dy' an du tu' xay 
dyng, 

Can cii' Thông tu' 10/2015/TT-BKFIDTngày 26 tháng 10 nám 2015 cia Bç5 

KI hogch và Du tu' ye' vic quy djnh chi tilt v kl hoqch ly'a chQn nhà thcu, 

Can c& Thông tu'sO' 11/2019/TT-BKHDTngày 16 tháng 12 nám 2019 cia 

Bó KI hoach và Ddu tu' v vic quy djnh chi tiêt viçc cung cap, dáng tái thông 

tin v dá'u thá'u, 1ç5  trInh áp dyng ye dá'u tháu qua mgng, 

Can cü' Quyé't djnh sO' 52/2016/QD-UBND ngày 10 tháng 8 nàm 2016 cza 

UBND tinh ve viçc ban hành quy d,inh v cOng tác quy hogch phát triê'n kinh tl - 

xâ h3i và quán lj dy' an th dyng vO'n dau tu' công, yIn sy' nghip Co tinh chIt ddu 

tu' xây dy'ng trén dja bàn tinh Thica Thiên Hue'; 
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Can c& Quyé't djnh s 1890/QD-UBND ngày 18 tháng 9 nám 2015 cza 

UBND tinh Thica Thiên Hul ve vic phê duyçt dy' an ddu tu' xáy dy'ng cong trInh 

Du'&ng mat ct 36m, nO'i tic dithng Nguyen L5 Trgch dIn dithng ra sOng Phát 

Lát nO'i dài, 

Can c& Quylt djnh sO' 82/QD-UBND ngày 18 tháng 01 nám 2016 cia 

UBND tinh Thica Thiên Hul v viçc phê duyçt kl hoqch li.ca chQn nhà thcu cong 

trinh Du'&ng mt Cdt 36m, nO'i tIc du'&ng Nguyen Lç5 Trgch den dithng ra sOng 

Phát Lát nOi dài, 

Can cá' Quye't dinh sO' 2106/QD-UBND ngày 29 tháng 8 nàm 2019 cia 

UBND tinh Thica Thiên HuE v vic phê duyt diu chinh dr an dcu tic Du'àng 

mat ct 36m, nIl tic dw&ng NguyEn L(5 Trgch dIn dzthng ra song Phát Lát nIl 

dài, 

Xét dE nghj cüa Ban Quán l•  Khu vcc phát triln do thj tinh tgi TO' trInh sl 

303/TTr-BQLKV-BDHDAO3 ngày 08/3/2021 yE vic trInh thEm djnh, phê duyt 

diEu chinh di! an và kl hoqch 4ca chQn nhà thEu dcit 2 cOng trInh Du'O'ng mt cIt 

36m, nh tic dw&ng NguyEn Lç5 Trgch dIn dicàng ra sOng Phát Lát nOi dài, Cong 

van sb 516/B QLKV-BDHDAO3 ngày 14/4/2021 báo cáo phu'o'ng an tdng thE, 

khO thi dli vO'i hgng myc giái phóng mgt blng, tái djnh cit các hç5 dan cOn igi 

trong näm 2021, dam báo muc tiêu cia c4c  an du'àng mgt cIt 36m, nh ti't dic&ng 

NguyEn Lç5 Trçich dIn dwO'ng ra song Phát Lát nO'i dài; 

Theo dl nghj cia Giám dO'c SO' KI hoçzch và Ddu tic tgi TO' trInh so 

873/TTr-SKHDT ngày 24 tháng 3 nàm 2021 yE viçc phê duyt dilu chinh dc an 

va kl hoçich ly'a chQn nhà thdu dcit 2 dy' an DicOig mat CIt 36m, nO'i tic du'thig 

NguyEn Lç$ Trgch dIn du'&ng ra sOng Phát Lát nOi dài. 

QUYET DJINH: 

Diu 1. Phê duyt diu chinh di,r an và k hoach  lira ch9n nba thu dcit 2 

du an Dumg mat ct 36m, n& tir du6ng Nguyn L Trch den dumg ra song 

Phát Lát ni dài vâi nhüng ni dung chU yu sau: 

1. Diu chinh thii gian thc hin dir an: Dn ht nàm 2023. 

2. K hoach lixa chon nhà thu dot 2 (co Phu 1%lc chi ti& kern theo). 

Diu 2: Ban Quân 1 Khu virc phát trin do thj tinh chju trách nhim t 

chiirc lua chon nhà thu theo k hoach lira ch9n nhà thu duçc duyt dam bâo 

tuân thu các quy djnh hin hành. 



No'i nhin: 
- Nhu Diêu 4; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- CVP và các PCVP UBND tinh; 
- Liru VT, GT. 

Nguyn Van Phirong 

KT. CHU T!CH 
CHU TICH 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Diêu 4. Chánh Van phông UBND tinh; Giám doe các Sâ: K hoach va 
Du tu, Tài chInh, Tài nguyen và Môi truông, Giao thông Vn tãi, Xây dçrng; 
Giám dc Kho bac Nhà nrnc tinh Thüa Thiôn Hut; Chü tjch U' ban nhan dan 

thành ph Hut; Giám dc Ban Quãn 1 Khu virc phát trin do thj tinh và Thu 
trrning các Ca quan lien quan chju trách nhim thi hánh Quy& djnh nay.!. 



Cong trInhj 
(Kern theo Quye4dj 

ACH LIJA CHQN NHA THAU DQT 2 
i ttr du?rng Nguyn L Trch den du&ng ra song Phát Lát n6i dài 

D ngay2lththngfi nãrn 2021 cüa Uy ban nhán dan tinh Thith Thiên Hue,) 

Giá thu Ngun 
von 

Hlnh thc Ia 
chQn nhà than 

Loi h 
ong 

Phuo'ng thuc 
ma chon nhà 

thu 

Thôi gian bt 
du t chfrc 

Iya chçn nhà 
thu 

Thi gian th&c 
hin hçrp dng Ghi chui STT .gói Ten gói thu hoc cong ViçC 

(triu 
ding VN) 

Tong s:  42.402 
I Phãn cong viêc da thLrc hiên 10.58 

Ngân 
sách tinh 

1 

2  
3  
4  

Gói thu s 01: Khâo sat và Ip báo cáo nghien thu kha thi du tu xa 
di.m  
Gói thu s 02: Do ye bàn d dja chInh và cm mc ranh iâi  
Gói thu s 03: Lp báo cáo dánh giá TDMT  
Gói thAu s 04: Giárn sat kháo sat dja hInh, da chAt 

65,896  
89,584  
11,969  

DA thrc hin Dä hoàn thành 

 Dã thc hin  
 DA thLrc hin  
 Dã thrc hiên  

Dã hoàn thành  
Dã hoàn thành  
Dã hoàn thành  

GOi thAu so 05: Thiêt kA bàn ye thi cong và dr toán các hang miic: he 
 thAngiao thông; thoàt nuâc; cAp ntrâc; din chiAu sán; cay xanh  279,8 78 Dà thrc hin Dã hoàn thành 

6  

8  
9 

Gói thAu s 06: ThArn tra thi& kA bàn ye thi con  và du toán  
Gói thAu s6 07: Xây lAp các hang muc: h th6ng giao thông; thoát flU1C 
mira; thoát nuóc thai (doan Krn0+350,93-Krn0+815,56) 
Gói thAu s 08: Rà phá born mIn toàn bô du an  
Gói thAu s 09: Bào hirn cOng trmnh gói 7 

 50,534  
i 

423 

85,585  
19,074 

 Dä thrc hin  Dã hoàn thành  

Dã thtrc hin Dã hoàn thành 

 Dã thrc hin  
Da thrc hin 

Dã hoàn thành  
Dä hoàn thành 

Phân cong vic khOng ap th.ing mt trong cãc hinh thüc lira 19.621,373 
chQn rihà thu 

1  
2  
3  
4 

Quan l d an 
Den bO, iài  phóng mat bAng  
Chi phi tu vAn dAu tu (con 1ai và chi  phi khác (cOn lai)  
DirphOngphI 

379,599  
14.955,000 

716,479 
3.570,295 

Chü dAu tu va cac  
c quan lien quan  

thuc hiên 

III Phân cong viêc thuôc k hoach hra chon nhã than 4.174,056 

Gói thAu s 10: Xây lAp các hang miic cAp nuOc, din chiAu sang, tat 
gch via he, trng cay xanh, thàm CO doan Km0+350,93-Krn0+815,56 4.165,913 

DAu thAu rng räi 
trong nuOc qua 

mang 
Tr9ngói 

01 giai doan, 01 
tOi h sc 

Qu 1112021 l2thang 
Bao gOm 5% 
dr phOng phi 

2 Gói thAu s 11: Báo hiAm cong trInh gói thAu s 10 8,142 Trn gói Chi dinh thAu 01 giai don, 01 
tñi h sci 

Qu 1112021 l2tháng 

PhAn cong vic chira dii diu kiin lap k hoch ltja chçn nhà 8.025,179 
thAu 
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 PhAn xay iA cOn 1aj  
Bào hiOrn cOn 1aj 

8.007,962 
17,217 
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