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TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 302 /QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng6

năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt điều chỉnh hợp đồng
Gói số 5: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)
Dự án: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550),
phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA
Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật
Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày
22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa các công
trình bị thiệt hại do mưa bão, lũ quét gây ra từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa các công
trình bị thiệt hại do mưa bão, lũ quét,… gây ra từ nguồn Trung ương hỗ trợ;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4185/QĐ-UBND
ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; số 4925/QĐ-UBND
ngày 10/12/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng;
số 873/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán xây dựng công trình (lần 2) dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu
sông Mã (đoạn K39+350 - K39+550) phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 7229/UBND-NN của UBND tỉnh ngày 04/6/2020 về
việc điều chỉnh, bổ sung giải pháp kỹ thuật công trình và gia hạn thời gian thực
hiện dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 – K39+550) phường
Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa;
Căn cứ các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Số
248/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/03/2018 về việc giao thầu thi công xây dựng công
trình; số 1263/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt kết quả chỉ định
thầu; số 544/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/8/2019 và 117/QĐ-SNN&PTNT ngày
03/4/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh hợp đồng, gói số 5: Thi công xây dựng công
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trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã
(đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/6/2020 của Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công
và dự toán xây dựng công trình (lần 3) dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã
(đoạn K39+350 - K39+550) phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Hợp đồng ủy thác số 01/2017/HĐUT và phụ lục hợp đồng ủy thác
(lần 4) số 06 ngày 18/01/2018 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh
Hóa về việc thực hiện quản lý dự án và các nhiệm vụ khác đối với 04 dự án do
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm Chủ đầu tư (được phê duyệt tại các
Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 08/01/2018, số 94/QĐ-UBND ngày
08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa);
Xét đề nghị tại Tờ trình số 70/TTr-BQLDANN ngày 23/6/2020 của Giám
đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng các gói thầu: Thi công xây dựng
công trình và Bảo hiểm xây dựng công trình, dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông
Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa và đề
nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói số 5: Thi công xây dựng
công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu
sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa
gồm những nội dung chính sau:
1. Lý do điều chỉnh
Trong quá trình thực hiện gói thầu, phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng
mục công trình để đảm bảo an toàn cho công trình và phù hợp cho đoạn kè tiếp
theo sẽ được đầu tư trong thời gian tới. Nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh
đồng ý chủ trương tại Công văn số 7229/UBND-NN ngày 04/6/2020, Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán theo ủy
quyền tại Quyết định số 288/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/6/2020. Vì vậy, cần phải
điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên.
Ngày 16/6/2020, Ban QLDA và nhà thầu (Công ty CP xây dựng Tiến
Đạt) đã tổ chức thương thảo xác định giá hợp đồng đề nghị điều chỉnh là
27.601.716.000 đồng (điều chỉnh cơ cấu giá hợp đồng, trong đó tăng chi phí xây
dựng thêm 54.308.336 đồng và giảm chi phí dự phòng tương ứng với phần tăng
của chi phí xây dựng). Đồng thời, các bên đã tính toán thời gian cần thiết để
hoàn thành các công việc điều chỉnh, bổ sung và đề xuất gia hạn thời gian thực
hiện hợp đồng đến 30/6/2020 (chưa bao gồm thời gian bảo hành công trình).
Hợp đồng thuộc đối tượng được điều chỉnh, vì vậy phải điều chỉnh hợp
đồng để làm cơ sở thực hiện.
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2. Nội dung điều chỉnh
2.1. Điều chỉnh giá hợp đồng
Giá hợp đồng sau điều chỉnh: 27.601.716.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ,
sáu trăm lẻ một triệu, bảy trăm mười sáu ngàn đồng).
Trong đó:
Đơn vị: Đồng
STT

Thành phần chi phí

1

Chi phí xây dựng (bao
gồm chi phí chung).

2

Chi phí dự phòng
Tổng cộng

Giá trị theo HĐ số
03/2020/HĐXD
ngày 06/4/2020

Giá trị điều
chỉnh (tăng
+, giảm -)

Giá trị sau
điều chỉnh

26.373.293.210

54.308.336

26.427.601.546

1.228.422.790

- 54.308.336

1.174.114.454

27.601.716.000

0

27.601.716.000

2.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành muộn nhất
vào ngày 30/6/2020 (thời gian bảo hành công trình: Theo quy định tại Điều 35,
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ).
Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1
Quyết định này thực hiện điều chỉnh hợp đồng và quản lý hợp đồng theo đúng các
quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3 QĐ;
- Phó GĐ Đặng Tiến Dũng;
- Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC.

Lê Đức Giang

