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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

       

Số: 93/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phường Hà Huy Tập, ngày 17 tháng 9 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng  

công trình: Mương thoát nước đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập 

 

  Kính gửi:  

     - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

     - Phòng Tài chính kế hoạch, 

 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 11/8/2019 của Chính phủ về việc 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của 

thành phố Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: 

Mương thoát nước đường Nguyễn Xí; 

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mương thoát 

nước đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; 

Căn cứ Công văn số 2187/UBND-QLĐT ngày 10/9/2020 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương thoát nước đường 

Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; 

Căn cứ Văn bản số 66/TT-DTĐC ngày 15/9/2020 của Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng 575 về việc thẩm tra điều chỉnh dự toán công trình: Mương thoát nước 

đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND phường Hà 

Huy Tập về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương thoát nước 

đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; 
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 UBND phường Hà Huy Tập kính trình UBND Thành phố Hà Tĩnh, phòng 

TCKH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình với các 

nội dung chính sau:  

1. Tên công trình: Mương thoát nước đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh. 

3. Chủ đầu tư: UBND phường Hà Huy Tập. 

4. Tổ chức tư vấn BCKTKT: Công ty Cổ phần tư vấn & xây dựng Đức Thịnh. 

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ tạo điều kiện tiêu thoát 

nước sinh hoạt và nước lũ khu vực tổ dân phố 6,7 đồng thời làm nổi bật lên cảnh 

quan khuôn viên, tạo ra một quy hoạch tổng thể đồng nhất và phù hợp với môi 

trường.  

6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

7. Hình thức đầu tư: Xây mới. 

8. Nội dung và quy mô đầu tư:  

- Tổng chiều dài tuyến mương khảo sát là 119,21m có điểm đầu trước số nhà 

ông Phước và điểm cuối giao với cống qua đường Hà Huy Tập. Mương thoát nước 

là mương hộp kích thước (BxH)=(1,92x1,64)m. Kết cấu bằng bê tông M200# đá 

1x2. Cứ 11,8m bố trí khe phòng lún. Đáy mương là lớp đá dăm đệm móng dày 

10cm, phía trên là lớp bê tông lót móng M150# đá 2x4. Bờ mương đắp cát hoàn trả 

phạm vi mở móng. 

- Hoàn trả vỉa hè: Dọc tuyến theo vỉa hè đường Nguyễn Xí và một phần tại 

vỉa hè QL1A, bóc dỡ lớp gạch Tezzero vỉa hè cũ phạm vi mở móng với diện tích 

S=234,99m2. 

- Làm mới 02 rãnh đón nước thu nước từ đường Nguyễn Xí vào mương tiêu 

tại các vị trí K0+17,76m và K0+47,76m. Rãnh đón nước có kế cấu bằng bê tông 

M200 đá 1x2, đáy rãnh là lớp bê tông lót M150 đá 2x4, tấm đan rãnh đón nước 

bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2. 

9. Tổng mức đầu tư:                                                1.662.103.576 đồng. 

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu,một trăm linh ba nghìn,năm trăm 

bảy mươi sáu đồng) 

Trong đó:  - Chi phí xây dựng: 1.369.383.315 đồng 

  - Chi phí QLDA: 38.691.303 đồng 

  - Chi phí tư vấn đầu tư XD: 146.522.383 đồng 

  - Chi phí khác: 28.358.786 đồng 

  - Dự phòng phí: 79.147.789 đồng 

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch vốn hàng 

năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020 

12. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 
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a) Phần công việc đã thực hiện: 

 

STT 

Nội dung công 

việc hoặc  tên gói 

thầu 

Đơn vị thực 

hiện 

Giá trị thực 

hiện 

(đồng) 

Hình 

thức lựa 

chọn 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

TV.01-Tư vấn khảo 

sát địa hình, lập báo 

cáo KTKT 

Công ty Cổ 

phần tư vấn 

& xây dựng 

Đức Thịnh 

94.490.168 
Chỉ định 

thầu 30 ngày 

2 
Chi phí thẩm định 

thiết kế, dự toán 
Phòng QLĐT 2.691.468   

3 
Chi phí thẩm tra dự 

toán điều chỉnh 

Công ty CP tư 

vấn xây dựng 

575 

2.200.000 
Chỉ định 

thầu  

Tổng cộng giá trị thực hiện: 99.381.636 đồng 

b) Phần công việc không áp dựng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Giá trị thực 

hiện 

(đồng) 

1 Chi phí ban quản lý dự án Ban QLDA ĐTXD 38.691.303 

2 Dự phòng phí 
UBND phường Hà 

Huy Tập 
79.147.789 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 117.839.092 đồng 

c) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT Nội dung công việc 
Giá trị thực hiện 

(đồng) 

1 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 8.997.768 

2 Chi phí kiểm toán độc lập 16.669.550 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 25.667.318 đồng 

d) Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

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 

1 
01.XL: Thi công 

Mương thoát 

1.369.383.000 

 

 

Ngân 

Chào 

hàng 

01 giai 

đoạn, 01 

Tháng 

9/2020 
Hợp 

đồng 

90 ngày, 

kể từ 
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nước đường 

Nguyễn Xí, 

phường Hà Huy 

Tập 

sách 

thành 

phố bố 

trí theo 

kế hoạch 

vốn 

hàng 

năm và 

huy 

động các 

nguồn 

vốn hợp 

pháp 

khác 

cạnh 

tranh 

qua 

mạng 

túi hồ sơ trọn 

gói 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

2 

02.TVGS: Tư 

vấn giám sát thi 

công xây dựng 

35.577.000 

Chỉ 

định 

thầu 

 
Tháng 

9/2020 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

Theo tiến 

độ thi 

công gói 

thầu 

01.XL 

3 

03.TVMT: Tư 

vấn lập HSYC, 

đánh giá HSĐX 

xây lắp 

4.943.000 

Chỉ 

định 

thầu 

 
Tháng 

9/2020 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

4 

04. TVTĐ: Tư 

vấn thẩm định 

HSMT, kết quả 

LCNT 

2.200.000 

Chỉ 

định 

thầu 

 
Tháng 

9/2020 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

30 ngày, 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng giá trị các gói thầu: 1.412.103.000 đồng  

14. Kiến nghị: 

UBND phường Hà Huy Tập kính trình UBND Thành phố Hà Tĩnh, Phòng 

TCKH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình với 

những nội dung nêu trên để Chủ đầu tư tiến hành thực hiện các bước tiếp theo đúng 

trình tự pháp luật./. 
Nơi nhận:           
- UBND Thành phố Hà Tĩnh;                                                   
- Phòng TCKH;                    
- Chủ tịch, PCT UBND phường; 
- Công chức: Xây dựng, Kế toán;   
- Lưu: VP,XD.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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