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Số: 223/QĐ-SNN

Kon Tum, ngày 08 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việcPhê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu, gói thầu xây lắp số: KT01XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính
đoạn K4+460,4 - K4+749, (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla,
Đăk trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng
số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển, khoản vay số 3032 - VIE (SF), ngày
16/10/2013 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với nuớc Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-BNN-HTQT, ngày 15/10/2014 về việc điều
chỉnh, bổ sung Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 và 2316/QĐBNN-HTQT ngày 08/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về
việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông
thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”;
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ
tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của Ủy Ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật Tràn xả lũ Đăk Trít và
Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống
thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SNN, ngày 02/11/2016 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán hạng mục tràn xả lũ Đăk Trít, Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ
thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;
Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-SNN, ngày 04/11/2016 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp
số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến
chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa,
nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực
xã Đăk La;
Căn cứ Công văn số 2842/DANN-HTTN ngày 16/11/2016 của Ban quản lý
các dự án Nông nghiệp - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản
xuất cho các tỉnh Tây Nguyên về việc góp ý HSMT gói thầu KT01-XL02, Tràn xả
lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2;
Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-SNN, ngày 29/11/2016 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp
số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến
chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa,
nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực
xã Đăk La;
Căn cứ văn bản số 334/DANN-HTTN ngày 01/3/2017 của Ban quản lý các
dự án Nông nghiệp về việc xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu
KT01-XL02 thuộc Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Kon Trang
Kla, Đăk Trít và HTNT khu vực xã Đăk La, tỉnh Kon Tum;
Xét Tờ trình số 05/TTr-BQL, ngày 03/3/2017 của Ban quản lý Dự án Phát
triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon
Tum về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp KT01-XL02,
Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống
thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La; kèm
theo Báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ-TTĐ, ngày 06/3/2017 của Tổ Thẩm định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp số: KT01XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống
thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La với các
nội dung sau:
1. Tên Tiểu dự án: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon
Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La.
2. Địa điểm xây dựng: xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

4. Đơn vị quản lý điều hành dự án: Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ
tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum.
5. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và
đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn)
thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít
và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La.
6. Nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu:
- Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh Tổng công ty xây dựng nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - Công ty cổ phần và Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Nhật Á Châu.
- Giá trúng thầu: 59.472.204.000 đồng;
Trong đó: giá trị xây lắp: 53.715.640.000 đồng, chi phí dự phòng:
5.406.564.000 đồng, chi phí bảo hiểm công trình: 350.000.000 đồng).
7. Tiến độ thi công: 690 ngày.
8. Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
9. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
10. Thời gian thực hiện gói thầu: Từ năm 2017.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản
xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tổ chức triển khai
thực hiện, theo đúng các nội dung đã được phê duyệt và các quy định hiện hành
khác của Nhà nước, Nhà tài trợ về xây dựng cơ bản.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Sở; Giám đốc Ban Quản lý Dự án
Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh
Kon Tum; Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
ơ

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc Sở, PGĐ Sở phụ trách khối;
- Lưu: VT, QLXDCT.

GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Trung Hải

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔ THẨM ĐỊNH
Số: 06 /BCTĐ-TTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 06 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk
Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn
qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon
Trang Kla, Đăk trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La Thuộc dự án:
Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho
các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng
số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển, khoản vay số 3032 - VIE (SF), ngày
16/10/2013 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với nuớc Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-BNN-HTQT, ngày 15/10/2014 về việc điều
chỉnh, bổ sung Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 và 2316/QĐBNN-HTQT ngày 08/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về
việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông
thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”;
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ
tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;
Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-UBND, ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án sửa
chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn
khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SNN, ngày 02/11/2016 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán hạng mục tràn xả lũ Đăk Trít, Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ
thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;
Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-SNN, ngày 04/11/2016 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp
số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến
chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa
chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn
khu vực xã Đăk La;
Căn cứ Công văn số 2842/DANN-HTTN ngày 16/11/2016 của Ban quản lý
các dự án Nông nghiệp - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản
xuất cho các tỉnh Tây Nguyên về việc góp ý HSMT gói thầu KT01-XL02, Tràn xả
lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2;
Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-SNN, ngày 29/11/2016 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp
số KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến
chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa
chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn
khu vực xã Đăk La;
Căn cứ Công văn số 334/DANN-HTTN ngày 01/3/2017 của Ban quản lý
các dự án Nông nghiệp về việc xem xét kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu gói
thầu KT01-XL02 thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Kon
Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-SNN, ngày 24/5/2011 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ
mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các Dự án do Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư;
Xét Tờ trình số 05/TTr-BQL, ngày 03/3/2017 của Ban quản lý Dự án Phát
triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon
Tum về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp số KT01XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 K4+749,2 đoạn qua đập tràn; kèm theo Báo cáo Đánh giá Hồ sơ dự thầu của các
Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu ngày
10/02/2017 của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu.
Tổ thẩm định - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thẩm
định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung
như sau:
I. THÔNG TIN CƠ BẢN:
1. Khái quát về dự án, gói thầu:
Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông
nông thôn loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn)
thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít và

hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông
thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên do ADB tài trợ.
Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít
và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La” được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt
tại Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 16/3/2015; phê duyệt thiết kế kỹ thuật
tràn xả lũ Đăk Trít tại Quyết định số 579/QĐ-UBND, ngày 13/10/2016; Thiết kế
bản vẽ thi công và DT (bước 3) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê
duyệt tại Quyết định số 967/QĐ-SNN, ngày 02/11/2016.
Dự toán gói thầu và Hồ sơ mời thầu được Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phê duyệt tại Quyết định 969/QĐ-SNN, ngày 04/11/2016.
2. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:
Hồ sơ mời thầu (HSMT) được đăng thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu
số 238 xuất bản ngày 13/12/2016 và được phát hành vào 07 giờ 30 phút, ngày
14/12/2016 đến ngày 24/01/2017.
Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho
các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum (bên mời thầu) đã tổ chức đóng thầu và mở
thầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/01/2017.
Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu đã tổ chức chấm thầu từ ngày 24/01/2017
đến ngày 10/02/2017, tổng hợp kết quả, lập Báo cáo kết quả gửi Ban quản lý các
dự án Nông nghiệp xem xét, thống nhất thông qua. Nội dung tóm tắt kết quả lựa
chọn Nhà thầu như sau:
Nhà thầu Liên danh Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Thanh Hoá - CTCP và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Á Châu có hồ sơ
dự thầu đáp ứng với các yêu cầu và có giá dự thầu thấp nhất, phù hợp với Hồ sơ
mời thầu.
Tổ chuyên gia đấu thầu đề xuất trao thầu cho Nhà thầu liên danh Tổng công
ty xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - CTCP và Công ty
Trách nhiệm hữu hạn Nhật Á Châu với giá trị trao thầu 59.472.204.000 đồng,
Trong đó: giá trị xây lắp: 53.715.640.000 đồng, chi phí dự phòng:
5.406.564.000 đồng, chi phí bảo hiểm công trình: 350.000.000 đồng cho việc thực
hiện công việc xây lắp: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A,
tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án Sửa
chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít và hạ tầng nông thôn
khu vực xã Đăk La.
Ngày 01/03/2017, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp có văn bản số
334/DANN-HTTN thống nhất thông qua kết quả đấu thầu Gói thầu xây lắp số:
KT01-XL02, về việc xem xét kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu gói thầu KT01XL02 thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Kon Trang Kla,
Đăk Trít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, tỉnh Kon Tum.
3. Tổ chức thẩm định:
Các thành viên Tổ thẩm định tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu
gói thầu nói trên.

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-BQL, ngày 03/3/2017 của Ban quản lý dự án
Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh
Kon Tum về việc thẩm định và Phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây
lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn
K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp
hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk
La; các chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên tổ chuyên gia theo quy
định của pháp luật đấu thầu.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:
1. Căn cứ pháp lý:
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:
Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được
tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:
Bảng số 01
STT

Nội dung kiểm tra
[1]

1
2
3
4
5
6
7
8

- Quyết định phê duyệt dự án
- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
(nếu có)

Kết quả kiểm tra
Có
Không có
[2]
[3]
X
X
X

Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)
- Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt đối với gói
thầu xây lắp
- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
- Quyết định phê duyệt sửa đổi HSMT và gia hạn thời gian
phát hành HSMT, thời gian đóng, mở thầu

X

Quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu
Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện
Văn bản của BQL TW về góp ý HSMT

X
X

X
X

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:
Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng
số 01, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ý cần
thiết.
2. Quá trình tổ chức thực hiện:
Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà
thầu theo các nội dung dưới đây:
2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn
nhà thầu:
Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:
Bảng số 02
STT

Nội dung kiểm tra

Thời gian thực tế thực hiện

Kết quả thẩm định

Tuân thủ

1
2
3
4
5
6
7

[1]
Thông báo mời thầu/gửi thư mời
thầu
Phát hành hồ sơ mời thầu
Ngày có thời điểm đóng thầu
Mở thầu
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ
sơ mời thầu
Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

[2]
Trên Báo đấu thầu Quốc gia
số 238 ngày 13/12/2016
14/12/2016
08h ngày 24/01/2017
08h ngày 24/01/2017
42 ngày

[3]

09/01/2017

X

17 ngày

X

Không tuân
thủ
[4]

X
X
X
X
X

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:
Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng
số 02, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình tổ chức lựa
chọn nhà thầu và những lưu ý cần thiết.
2.2. Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức
lựa chọn nhà thầu:
Kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà
thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây:
Bảng số 03
STT

Phương
tiện đăng
tải
[2]

Nội dung kiểm tra
[1]

1

2
3

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Báo Mua
sắm công

Số báo/Ngày đăng
tải
[3]
Số KHLCNT
20150305053 - 00,
ngày 20/03/2015

Báo đấu
13/12/2016
Thông báo mời thầu
thầu số 238
Thông báo gia hạn thời điểm Báo đấu
10/01/2017
đóng thầu
thầu số 6

Kết quả thẩm định
Tuân Không tuân
thủ
thủ
[4]
[5]
X

X
X

b) Ý kiến thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn
nhà thầu: Bên mời thầu đăng tải thông tin đúng quy định.
2.3. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:
Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại
Bảng số 04 dưới đây:
Bảng số 04
STT
1

Nội dung kiểm tra
Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

Kết quả thẩm
định
Tuân Không
thủ
tuân thủ
X

2

Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu theo các tiêu chuẩn đánh giá về
năng lực kinh nghiệm; kỹ thuật được quy định tại hồ sơ mời thầu

X

3

Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu theo các tiêu chuẩn đánh giá về tài
chính được quy định tại hồ sơ mời thầu

X

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Nội dung đánh giá
Hồ sơ dự thầu đúng quy định.
III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ
CHUYÊN GIA:
1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia:
không.
2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ
chuyên gia: không.
IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA BÊN MỜI THẦU VỚI
TỔ CHUYÊN GIA:
1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của bên mời thầu với tổ chuyên
gia: không có.
2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của bên mời thầu với tổ
chuyên gia: không có.
V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:
Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 05 dưới đây:
Bảng số 05
STT

Nội dung kiểm tra

Căn cứ pháp lý
Quá trình tổ chức thực hiện
Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu
Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất theo các tiêu chuẩn
3.2 đánh giá về năng lực kinh nghiệm; kỹ thuật được quy định tại hồ sơ
mời thầu
1
2
2.1
2.2
3
3.1

Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất theo các tiêu chuẩn
3.3 đánh giá về tài chính được quy định tại hồ sơ mời thầu
3.4 Danh sách xếp hạng nhà thầu
4 Kết quả lựa chọn nhà thầu
4.1 Nhà thầu được đề nghị trúng thầu
4.2. Giá đề nghị trúng thầu
5 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
6 Văn bản của BQL TW thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu

Ý kiến thẩm định
Thống Không
nhất thống nhất
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Nhận xét:
Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý
kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà thầu đủ cơ sở pháp lý, tuân thủ quy định pháp
luật về đấu thầu và các Pháp luật khác có liên quan.
- Nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng
các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;
- Quá trình đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu;
- Quá trình đấu thầu minh bạch, công khai việc đăng tải thông tin, mở thầu;
- Giá trị trao thầu phù hợp với dự toán gói thầu được duyệt;
- Thống nhất với kết quả lựa chọn Nhà thầu của bên mời thầu và tổ chuyên
gia giúp việc đấu thầu.
2. Kiến nghị:
Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội
dung tại Báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số:
KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến
chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa
chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít và hạ tầng nông thôn
khu vực xã Đăk La theo các nội dung sau:
- Tên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - Công ty cổ phần và Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Nhật Á Châu.
- Giá trúng thầu: 59.472.204.000 đồng,
Trong đó: giá trị xây lắp: 53.715.640.000 đồng; Chi phí dự phòng:
5.406.564.000 đồng; Chi phí bảo hiểm công trình: 350.000.000 đồng.
- Tiến độ thi công: 690 ngày.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Nguồn vốn thực hiện: ADB.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Từ năm 2017.
Tổ thẩm định kính đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét,
quyết định./.
THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH
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