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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 
 

Số: 4573/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Duy Tiên, ngày 18 tháng 12 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê dự toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh cơ cấu tổng  

mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình:  

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 phòng học và các hạng mục 

 phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải (nay là phường Duy Hải) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 

tháng 6 năm 2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP 

ngày 5 tháng 4 năm 2017 Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 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 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;  

 Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn 

vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam”; 

 Căn cứ Quyết định Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 

của Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 phòng 

học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải; 

 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Duy Hải (tại Tờ trình số 81/TTr-

UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020) và đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị 

xã (tại Tờ trình số 114/TTr-TCKH ngày 14 tháng 12 năm 2020) Về việc phê duyệt dự 

toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu bổ sung công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 phòng học và các 

hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 

phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải, với các nội dung chủ 

yếu sau:  
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 1. Nội dung chủ yếu của hạng mục thiết bị: 

1.1. Tên hạng mục: Thiết bị. 

 1.2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Duy Hải (nay là UBND phường Duy 

Hải). 

1.3. Quy mô hạng mục trang thiết bị: 

 * Phòng đọc thư viện học sinh (170m2): 04 tủ trưng bày sách thư viện tiểu học, 

04 giá sách mái nhà thư viện tiểu học, 02 giá sách ngòi bút thư viện tiểu họ, 02 giá 

sách quy bằng gỗ thư viện tiểu học, 04 giá quay bằng thép thư viện tiểu học, 02 giá 

sách bậc thang thư viện tiểu học, 02 bàn đọc sách thư viện tiểu học, 40 ghế ngồi đọc 

sách thư viện tiểu học, 04 tủ giá sách thư viện tiểu học, 02 kệ góc thư viện tiểu học. 

 * Phòng dọc thư viện giáo viên (53m2): 06 bàn đọc thư viện giáo viên, 24 ghế 

giáo viên, 01 bàn thủ thư giao dịch, 04 tủ sách giáo viên, 04 giá sách, 01 tủ danh mục, 

01 bảng thông minh thư viện. 

 * Phòng truyền thống (53m2): 

-  Ốp toàn bộ tường bằng tấm Alu màu các loại. Khung ốp tường để dán Alu 

bằng thép hộp mạ kẽm. 

 - Khu khánh tiết có khung bằng thép hộp mạ kẽm, ốp xung quanh bằng tấm 

Alu màu. 

 - Hộp xung quanh có khung bằng thép hộp, ốp xung quanh bằng tấm Alu màu. 

 - Chân kệ tường có khung bằng thép họp, ốp xung quanh bằng Alu màu. 

 - 01 tủ sa bàn. 

 - 02 tủ trưng bày. 

 * Phòng khuyết tật (25m2): 10 bộ bàn học sinh, 20 ghế học sinh, 01 bộ bàn 

giáo viên, 01 ghế giáo viên, 02 tủ đựng dụng cụ thiết bị, 01 bảng viết phấn chống lóa. 

 * Phòng kế toán: 01 bàn làm việc, 01 ghế ngồi làm việc kiểu ghế văn phòng 

đệm nỉ, 02 tủ đựng tài liệu. 

 * Phòng mỹ thuật (53m2): 01 bàn vẽ giáo viên, 01 ghế giáo viên, 20 bàn vẽ học 

sinh và 40 ghế học sinh, 01 bảng viết phấn chống lóa, 04 tủ đựng màu vẽ. 

* Phòng âm nhạc (53m2): 01 bàn để đàn Organ giáo viên, 01 ghế giáo viên, 20 

bàn để đàn Organ, 40 ghế học sinh, 01 bảng viết phấn chống lóa, 04 tủ đựng dụng cụ 

thiết bị. 

 * Phòng tin học (53m3): 10 bàn máy tính học sinh, 40 ghế học sinh, 01 bàn 

máy tính giáo viên, 01 ghế giáo viên, 01 bảng viết phấn chống lóa, 04 tủ đựng dụng 

cụ thiết bị. 

 * Phòng khoa học (53m3): 06 bàn nghiên cứa khoa học cho học sinh, 40 ghế 

học sinh, 01 bàn giáo viên, 01 ghế giáo viên, 04 tủ đựng dụng cụ thiết bị, 01 bảng viết 

phấn chống lóa. 

 * Phòng thiết bị (53m2): 04 tủ đựng dụng cụ thiết bị, 04 giá đựng dụng cụ thiết 

bị. 

(Chi tiết quy mô theo Tờ trình của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã) 

1.4. Dự toán hạng mục thiết bị: 694.320.000 đồng. 

Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tư triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng./. 

 * Chi phí thiết bị nêu trên là giá tối đa cho thiết bị mới 100% đã bao gồm thuế, 

chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao, bảo hành tại đơn vị sử dụng. 
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 1.5. Địa điểm thực hiện: phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

2. Tổng mức đầu tư dự án: 

 2.1. Cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh: 

                                                                                                                         Đơn vị tính: Đồng 

TT Chi phí 

TMĐT được phê duyệt tại QĐ 

số 2683/QĐ-UBND ngày 

28/6/2019 của Chủ tịch UBND 

thị xã Duy Tiên 

Tổng mức đầu tư 

sau điều chỉnh 
Chênh lệch 

 1 2 3 4=3-2 

 Tổng cộng 8.934.681.000 8.934.681.000 0 

1 Chi phí xây lắp 6.695.855.000 6.695.855.000  

2 Chi phí thiết bị  600.000.000 694.320.000 94.320.000 

3 Chi phí QLDA 199.780.000 220.496.000 20.716.000 

4 Chi phí TVĐTXD 621.434.000 627.294.000 5.860.000 

5 Chi phí khác 420.722.000 426.222.000 5.500.000 

6 Chi phí dự phòng 396.890.000 270.494.000 - 126.396.000 

 2.2. Lý do điều chỉnh:  

- Xác định quy mô và dự toán chi phí hạng mục thiết bị. 

- Bổ sung chi phí thẩm định giá thiết bị, chi phí quản lý dự án hạng mục thiết 

bị và chi phí giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị. 

2.3. Nguồn vốn: Chi phí bổ sung được lấy từ chi phí dự phòng của dự án. 

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

* Phần công việc đã thực hiện: Bổ sung chi phí thẩm định giá thiết bị, giá trị: 

5,5 triệu đồng. 

 * Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà 

thầu: Bổ sung chi phí quản lý dự án hạng mục thiết bị, giá trị: 20,716 triệu đồng. 

 * Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bổ sung gói thầu cung 

cấp, lắp đặt thiết bị, gói thầu giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị, giá trị: 700,180 triệu 

đồng. Kế hoạch cụ thể như sau: 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu            

(triệu đồng) 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

Nguồn 

vốn 

Gói thầu số 5: Cung cấp, 

lắp đặt thiết bị 
694,32 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
Trọn gói 

Quý   

IV/2020 
45 ngày 

Ngân 

sách 

phường 

và các 

nguồn 

vốn khác 

Gói thầu số 6: Tư vấn 

giám sát cung cấp, lắp 

đặt thiết bị 

5,86 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
Trọn gói 

Quý   

IV/2020 

Suốt thời gian 

thi công 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân phường Duy Hải) căn cứ vào dự toán hạng 

mục mua sắm thiết bị, cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu bổ sung công trình được duyệt tại Điều 1, tổ chức triển khai các bước tiếp theo 

đúng quy định hiện hành. 

 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc nhà nước Duy Tiên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 

Duy Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, TC-KH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Liên  
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