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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 dự án Hệ thống trung tâm sản xuất
chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận
(Kèm theo Quyết định số 2352 /QĐ-UBND ngày 14 /9/2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Số gói
thầu

Tên gói thầu

Giá gói
thầu
(triệu
đồng)

01

Mua sắm và lắp
đặt thiết bị

11.150,5

02

Tư vấn giám sát
gói thầu số 01

74,9

03

Tư vấn lập hồ sơ
mời thầu và đánh
giá hồ sơ dự thầu
gói thầu số 01

29,1

04

Tư vấn thẩm định
hồ sơ mời thầu và
kết quả lựa chọn
nhà thầu gói thầu
số 01

11,1

05

Bảo hiểm gói
thầu số 01

Tổng cộng

23,3

Thời gian
Hình thức và
bắt đầu tổ Loại Thời gian
Nguồn phương thức
chức lựa hợp thực hiện
vốn lựa chọn nhà
chọn nhà đồng hợp đồng
thầu
thầu
Đấu thầu
rộng rãi qua
120 ngày (kể
Quý
Trọn
mạng, một
cả ngày nghỉ
III/2021 gói
giai đoạn, hai
và ngày lễ)
túi hồ sơ
120 ngày
Chỉ định thầu
Quý
Trọn (Theo tiến độ
theo quy
Nguồn
III/2021 gói thực hiện gói
vốn xổ trình rút gọn
thầu số 01)
số kiến
thiết
trong kế Chỉ định thầu
Quý
Trọn
theo
quy
120 ngày
hoạch
III/2021 gói
đầu tư trình rút gọn
công
trung
hạn giai Chỉ định thầu
Quý
Trọn Theo tiến độ
theo quy
đoạn
III/2021 gói thực hiện
2021 - trình rút gọn
2025
Từ ngày ký
hợp đồng
Chỉ định thầu
Quý
Trọn đến hết thời
theo quy
III/2021 gói
gian bảo
trình rút gọn
hành công
trình

11.288,9

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 94,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức
lựa chọn nhà thầu: 18,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 11.288,9
triệu đồng.
- Tổng giá trị còn lại (kể cả chi phí dự phòng): 11.996 triệu đồng – 94,1 triệu
đồng – 18,1 triệu đồng – 11.288,9 triệu đồng = 594,9 triệu đồng./.

