
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-SXD 

     

Đồng Tháp,  ngày      tháng  4    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn khảo sát phục vụ lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

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

Căn cứ Nghi định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Quy định chi tiết về kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao kế hoạch đầu tư công từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt dự toán chi phí các công 

việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị; Quyết định số 96/QĐ-

SXD ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về 

việc Phê duyệt điều chỉnh phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

giai đoạn chuẩn bị dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị; 

Căn cứ Công văn số 23/TTCNTT&TT-PTPM ngày 17 tháng 3 năm 2022 

của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc xin tham gia thực 

hiện gói thầu Tư vấn khảo sát phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ 

tầng đô thị tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 14 tháng 4 năm 

2022 giữa Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Xây dựng – Sở Xây dựng. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát phục vụ 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây 

dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị, với các nội dung chủ yếu như 

sau: 

1. Tên Gói thầu: Tư vấn khảo sát phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 

và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

2. Thuộc dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

4. Đơn vị được chỉ định thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: số 10, 

đường Lê Thị Riêng, tổ 30, khóm 3, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp). 

5. Giá trị gói thầu trước thuế được duyệt: 272.329.000 đồng. 

6. Giá trị chỉ định thầu trước thuế (làm tròn): 258.713.000 đồng (Bằng 

chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng). 

Trong đó: 

Stt Nội dung chi phí 
Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

01 

Gói thầu Tư vấn khảo sát 

phục vụ lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi và lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án 

Xây dựng Hệ thống quản lý 

quy hoạch hạ tầng đô thị 

272.329.000 

Căn cứ Quyết định số 

96/QĐ-SXD ngày 

15/3/2022 của Sở Xây 

dựng (giá trị trước thuế) 

02 Giảm giá 5% 13.616.000 

Căn cứ Công căn số 

47/UBND-ĐTXD ngày 

30/01/2019 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp 

Tổng cộng (làm tròn): (01) – (02) 258.713.000  

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân 

bổ giai đoạn 2021 – 2025. 

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực). 

Điều 2. Phòng Quản lý Xây dựng phối hợp tham mưu ký hợp đồng, tổ 

chức triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tổ 

tham mưu thực hiện số hoá; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLXD, tdn. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Minh Tuấn 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-15T14:14:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<sxd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-15T14:14:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<sxd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-15T14:15:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<sxd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




