ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2339 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu số 09 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
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 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
việc 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-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết
định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành
và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận;
Căn cứ Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyê ̣n Hàm
Thuận Nam, tin
̉ h Bình Thuận;
Căn cứ Công văn số 541/TTg-NN ngày 14/5/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc giao nhiê ̣m vụ chủ đầu tư và thực hiê ̣n Dự án Hồ chứa nước Ka
Pét, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu
tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 sang năm 2021;
Căn cứ Công văn số 1938/UBND-ĐTQH ngày 25/5/2020 của UBND
tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 541/TTg-NN ngày 14/5/2020
của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, Hàm Thuận Nam;
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Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09/7/2020, Quyết định số
2182/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 04, 05, 06, 07 và 08 thuộc dự án
đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ka Pét, huyê ̣n Hàm Thuận Nam,
tin̉ h Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán công tác tư vấn lập hồ sơ
xin cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt thuộc dự án Hồ chứa nước Ka
Pét, huyê ̣n Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 173/TTr-BQLDA ngày
30/8/2021 và Báo cáo thẩm định số 4612/BC-SKHĐT ngày 06/9/2021 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 thuộc dự án
đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước KaPét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
Bình Thuận;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 thuộc dự án
đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
Bình Thuận, cụ thể như sau:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai
thác, sử dụng nước mặt.
- Giá gói thầu: 421.450.000 đồng.
- Nguồn vốn : Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016; vố n ngân
sách Trung ương hỗ trợ theo Chương triǹ h ứng phó biế n đổi khí hâ ̣u và tăng
trưởng xanh.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy
trình rút gọn.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2021.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Điều 2.
1. Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê
duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi
hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận,
Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.
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