ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2405/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn
trong nước) năm 2022 (đợt 4); Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 30/9/2022
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II);
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
707/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công
trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II) theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Mường La (chủ đầu tư)
- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy
định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm
2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021
của Chính phủ và các quy định khác có liên quan;
- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Báo cáo số 707/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2022 trong quá trình
thực hiện dự án.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và
Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu
và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ
tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn), 25b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)
(Kèm theo Quyết định số 2405 /QĐ-UBND ngày 16 /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Giá gói thầu
Nguồn vốn
(triệu đồng)

TT

Tên gói thầu

1

Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ
khảo sát + giám sát khảo sát
(bước thiết kế BVTC)

23,338

2

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát,
thiết kế BVTC + dự toán

1.733,268

3

Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra
thiết kế BVTC + dự toán

190,824

4

Gói thầu số 04: Thẩm định giá
thiết bị

5

Gói thầu số 05: Lập hồ sơ cấp
phép môi trường

6

Gói thầu số 06: Tư vấn phân tích
mẫu phục vụ công tác lập hồ sơ
thông báo vận hành thử nghiệm

147,18

7

Gói thầu số 07: Tư vấn thí
nghiệm nén tĩnh cọc

44,0

8

Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát
thi công xây lắp + thiết bị

Ngân sách
Trung ương
và ngân
257,661
sách huyện
55,0

1.461,907

Thời gian
bắt đầu
tổ chức
lựa chọn
nhà thầu

Loại hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Quý
IV/2022

Trọn gói

10 ngày

Quý
IV/2022

Trọn gói

30 ngày

Quý
IV/2022

Trọn gói

15 ngày

Chỉ định thầu
rút gọn

Quý
IV/2022

Trọn gói

10 ngày

Tự thực hiện

Quý
IV/2023

Trọn gói

120 ngày

Chỉ định thầu
rút gọn

Quý
IV/2023

Trọn gói

120 ngày

Chỉ định thầu
rút gọn
Đấu thầu rộng
rãi trong nước
qua mạng

Quý
I/2023

Trọn gói

30 ngày

Quý
I/2023

Trọn gói

550 ngày

Hình thức
lựa chọn nhà
thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Tự thực hiện
Đấu thầu rộng
rãi trong nước
qua mạng
Chỉ định thầu
rút gọn

Một giai
đoạn hai túi
hồ sơ

Một giai
đoạn hai túi
hồ sơ

