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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3894/QĐ-UBND

Sơn Trà, ngày 07tháng 10năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tƣ vấn
Công trình: Nhà trƣng bày tác phẩm nghệ thuật
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
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 ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của
Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế,
chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số
119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức
mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định
trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý
đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
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Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021;
Theo Báo cáo số 1082/BCTĐ-TCKH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của
phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu tư vấn công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch quận tại Tờ trình số 1083/TTrTCKH, ngày 06 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tƣ vấn
Công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, với nội dung chi tiết theo
phụ lục đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chịu trách nhiệm tổ chức lựa
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các
quy định hiện hành.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Trưởng phòng Quản lý đô
thị quận, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng quận và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi
hành./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- CT và các PCT;
- Lưu: VT, TCKH5.

Hoàng Sơn Trà
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU TƢ VẤN
Công trình: Nhà trƣng bày tác phẩm nghệ thuật
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của
Chủ tịch UBND quận Sơn Trà)
1. Khái quát về công trình
Tên công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật.
Giá gói thầu: 13.185.000 đồng (Mười ba triệu, một trăm tám mươi lắm
ngàn đồng chẵn).
Đơn vị thực hiện chuẩn bị đầu tư: UBND quận Sơn Trà
Điều hành dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Sơn Trà
Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.
Thời gian thực hiện: Năm 2021.
Địa điểm xây dựng: Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
2. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn
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(*)

Tổng cộng giá trị thực hiện: 13.185.000 đồng
Ghi chú: (*) Giá gói thầu tư vấn đã giảm trước 5% so với giá trị dự toán được lập.

