UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 306 /QĐ-SNN&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 01 tháng 7

năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 18: Thi công xây dựng
công trình xã Yên Lạc (Xây lắp + bảo hiểm), thuộc dự án: Xây dựng công
trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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; số
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 06/2016/TT-BXD ngày
10/3/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng; số
11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị
thi công xây dựng; số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định
đơn giá nhân công xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP
ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong
hoạt động đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây
dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định
68/2019/NĐ-CP;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Dự
án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh
Hóa: Số 1068/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2016 về phê duyệt dự án đầu tư; số
2202/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/5/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu
tư xây dựng công trình; số 3163/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/8/2019 về việc phê
duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4); số
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4453/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/11/2019 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi
công – Dự toán hạng mục công trình thuộc xã Yên Lạc, Dự án Xây dựng công
trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa; số 1721/QĐBNN-TCTL ngày 15/5/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-SNN&PTNT ngày 03/12/2019 của Giám
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 18: Thi
công xây dựng công trình xã Yên Lạc (Xây lắp + bảo hiểm), thuộc dự án: Xây
dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 4372/BNN-TCTL ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh dự toán gói thầu số 18 thuộc dự án:
Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 746/TCTL-XDCB ngày 07/5/2019 của Tổng cục
Thủy lợi về việc áp dụng định mức xây dựng và giá ca máy trong cập nhật giá
dự toán gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình xã Yên Lạc;
Căn cứ Hợp đồng ủy thác quản lý dự án và các nhiệm vụ khác số
01/2017/HĐUT ngày 01/3/2017 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và
Ban QLDA 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 các dự án do Sở
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư;
Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp
và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 76/TTr-BQLDANN ngày 30/6/2020 về việc
phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình xã
Yên Lạc (Xây lắp+ bảo hiểm) thuộc dự án xây dựng công trình thủy lợi phục
vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa; kèm theo dự toán gói thầu điều chỉnh do
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
lập và Chứng thư thẩm định giá số 2005145/TĐG/VCA-CTTĐG ngày
26/5/2020 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 18: Thi công xây dựng
công trình xã Yên Lạc (Xây lắp + bảo hiểm), thuộc dự án: Xây dựng công trình hạ
tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:
- Lý do điều chỉnh: Dự toán gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình
xã Yên Lạc (Xây lắp + bảo hiểm), thuộc dự án: Xây dựng công trình hạ tầng
thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa đã được Giám đốc Sở Nông
nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 814/QĐ-SNN&PTNT ngày
03/12/2019 và Quyết định số 280/QĐ-SNN&PTNT ngày 09/6/2020; Tuy nhiên,
đến nay vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu; Bộ Xây dựng đã có Thông tư số
10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng, Thông tư số
11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị
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thi công xây dựng và Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng
dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn
số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 về việc triển khai thực hiện các Thông tư
hướng dẫn của Bộ Xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo
quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công
văn số 4372/BNN-TCTL ngày 29/6/2020 đồng ý việc cập nhật, điều chỉnh dự
toán gói thầu số 18 thuộc dự án: Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ
thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa theo đơn giá nhân công công bố tại Quyết định
số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Tổng cục Thủy
lợi cũng đã có Công văn số 746/TCTL-XDCB ngày 07/5/2019 về việc áp dụng
định mức xây dựng và giá ca máy trong cập nhật giá dự toán gói thầu số 18: Thi
công xây dựng công trình xã Yên Lạc; Vì vậy, phải điều chỉnh dự toán gói thầu
cho phù hợp để tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh dự toán theo các định mức và giá ca
máy đã được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo các Thông tư số 10/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 và số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Nguyên giá
ca máy theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh; Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày
15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây
lắp quý I năm 2020, số 1794/LSXD-TC ngày 31/3/2020 của liên sở Xây dựng Tài chính Thanh Hóa; Chứng thư thẩm định giá số 2005145/TĐG/VCACTTĐG ngày 26/5/2020 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam và
Giá xăng dầu ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Petrolimex.
- Giá trị dự toán gói thầu điều chỉnh là: 13.065.126.000 đồng
(Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm hai mươi
sáu nghìn đồng)
Trong đó:

Khoản mục chi phí

Chi phí xây dựng
Chi phí thiết bị
Chi phí bảo hiểm xây
dựng công trình
Tổng cộng

Giá trị đã phê duyệt
tại Quyết định số
814/QĐ-SNN&PTNT
(đồng)

Giá trị
điều chỉnh
(đồng)

Chênh lệch
Tăng(+)
giảm(-)
(đồng)

11.993.385.134

11.948.361.913

-45.023.221

1.059.383.600

1.052.242.995

-7.140.605

64.764.280

64.521.154

-243.126

13.117.533.000

13.065.126.000

-52.407.000

Có dự toán chi tiết kèm theo
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 280/QĐ-SNN&PTNT ngày 09/6/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp
và PTNT Thanh Hóa.
Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban QLDA 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:
- Như Điều 2;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu VT, QLXDCT, Tôn.

Đặng Tiến Dũng

TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU
Gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình xã Yên Lạc (Xây lắp + bảo hiểm)
Công trình: Tưới mía xã Yên Lạc, huyện Như Thanh thuộc dự án: Xây dựng công trình hạ tầng
kỹ thuật phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị tính: đồng
STT

I
1
2
3
4
5
5.1
5.2
II
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
III

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

GIÁ TRỊ
TRƯỚC THUẾ

THUẾ GTGT

GIÁ TRỊ
SAU THUẾ

Chi phí xây dựng
10.862.147.194 1.086.214.719 11.948.361.913
Nhà trạm
1.503.228.911
150.322.891 1.653.551.802
Hai bể chứa 300m3
1.401.332.800
140.133.280 1.541.466.080
Công trình trên tuyến ống
1.331.389.423
133.138.942 1.464.528.365
Tuyến ống
5.306.087.988
530.608.799 5.836.696.787
Đường dây và trạm biến áp cấp
1.320.108.072
132.010.807 1.452.118.879
điện cho trạm bơm
Đường dây trung thế
1.112.557.514
111.255.751 1.223.813.265
Trạm biến áp
207.550.558
20.755.056
228.305.614
Chi phí thiết bị
956.584.541
95.658.455 1.052.242.995
Mua thiết bị
890.938.900
89.093.890
980.032.790
Nhà trạm
589.456.900
58.945.690
648.402.590
Trạm biến áp và đường dây
301.482.000
30.148.200
331.630.200
Lắp đặt thiết bị
62.046.481
6.204.649
68.251.129
Lắp đặt thiết bị nhà trạm
21.804.911
2.180.491
23.985.402
Lắp đặt thiết bị điện
13.783.034
1.378.303
15.161.338
Chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh
26.458.536
2.645.854
29.104.390
thiết bị điện
Chi phí chạy thử thiết bị
3.599.160
359.916
3.959.076
Chi phí chạy thử liên động không
1.779.360
tải và có tải:
177.936
1.957.296
11kw/hx96hx1685đ/kw
Chi phí chạy thử máy bơm:
1.819.800
181.980
2.001.780
45kw/hx2máyx12hx1685đ/kw
Chi phí bảo hiểm (0,54%x Gxd)
58.655.595
5.865.559
64.521.154
TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN)

13.065.126.000

KÝ
HIỆU

Gxd

Gtb

Gk

Gbh

