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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
Cải tạo, nối dài cống tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
hướng dẫn thi hành Luật Đấu 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 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về 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 được hoàn trả;
Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình Cải tạo, nối dài
cống tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô (gọi tắt là dự án);
Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CT ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND
tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 170/BC-SKHĐT
ngày 17/3/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo,
nối dài cống tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô theo quy định,
với các nội dung chính như sau:
1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
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2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước tỉnh.
3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 19/QĐ-CT ngày
07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu các nội dung theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Văn bản số 1015/UBND-NN5 ngày 22/02/2022 về kinh phí đo
đạc phục vụ thu hồi đất, GPMB các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; chỉ triển
khai thực hiện gói thầu Đo vẽ bản đồ thu hồi đất khi cần thiết, có căn cứ pháp lý để
thực hiện và đảm bảo không trùng lặp chi phí có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước
tỉnh; Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một
thành viên thủy lợi Lập Thạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn
cứ quyết định thi hành.
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