UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:496 /QĐ-SNN&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9

năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu giai đoạn đầu tư công
trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã
đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi
trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo
theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
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 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây
dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
định số 59/2015NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng; 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 09/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
10/2019/TT-BXD ngày 26/10/2019 về việc Ban hành định mức xây dựng; số
11/TT-BXD ngày 26/10/2019 về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết
bị thi công xây dựng; số 13/2019/TT-BXD ngày 16/12/2019 quy định việc quản
lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới; số 15/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc Hướng dẫn xác
định chi phí nhân công xây dựng; số 16/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn
xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư 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 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động
đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số
5060/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
đầu tư xây dựng công trình; số 2647/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo
thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây
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dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội
hóa, giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ các Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số
9785/UBND-NN ngày 22/7/2020 về việc Chủ trương điều chỉnh dự toán xây
dựng công trình; số 12814/UBND-NN ngày 15/9/2020 về việc điều chỉnh cơ
cấu dự toán xây dựng công trình xây dựng mô hình cấp nước cho trường học,
trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình
bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải
đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017÷2020;
Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-SNN&PTNT ngày 07/8/2020 của Giám
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình:
Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề
án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông
thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai
đoạn 2017-2020;
Xét đề nghị của Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tại Tờ
trình số 655/TTr-TTN ngày 17/8/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các
gói thầu giai đoạn đầu tư công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường
học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô
hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới,
hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 và chứng thư thẩm định
giá số Vc.20/08/711/ĐS, ngày 15/8/2020 của SIAC-TH Công ty cổ phần thông
tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC (kèm theo hồ sơ);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu: Giá gói thầu số 1 (Tư
vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị), giá gói thầu số 2 (
Xét nghiệm mẫu nước) và giá gói thầu số 3 (Thi công xây dựng công trình; cung
cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng)
thuộc công trình Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã
đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây
dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa,
giai đoạn 2017-2020 với những nội dung sau:
- Lý do điều chỉnh: Giá các gói thầu theo Quyết định số 2647/QĐUBND ngày 07/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh xác định trên cơ sở dự toán và
bản vẽ thi công được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
5060/QĐ-UBND ngày 29/11/2019; trong đó đơn giá tính theo Quyết định số
247; số 248 và 249/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thanh Hóa; bù giá vật liệu lấy theo Công bố giá Quý III/2019 của Liên Sở Xây
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dựng - Tài chính; xăng dầu lấy theo báo giá Petrolimex theo thời điểm ngày
tháng 11/2019, đơn giá nhân công và nhân công vận hành máy đang vận dụng
theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2106 của UBND tỉnh. 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 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 các Quyết
định: số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc công bố đơn giá nhân công; số
2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi
công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư
02/2020/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 04 thông tư có liên
quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; UBND tỉnh đã có Công văn số
12814/UBND-NN ngày 15/9/2020 chỉ đạo: “Giao Sở Nông nghiệp và PTNT
căn cứ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 13 Thông tư 09/2019/TT-BXD
ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu
tư xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng
làm cở sở cập nhật giá gói thầu” công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho
trường học, trạm y tế tại các xã đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 20172020; Vì vậy, phải điều chỉnh dự toán các gói thầu cho phù hợp để tổ chức lựa
chọn nhà thầu.
- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giá các gói thầu theo định mức
Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và số 11/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 của Bộ Xây dựng; giá vật liệu đến hiện trường xây lắp theo Công
bố giá Quý II/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, giá xăng dầu của
Petrolimex tại thời điểm ngày 11/9/2020, giá nhân công xây dựng theo Quyết
định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020; đơn giá ca máy và thiết bị thi công
theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh và Thông
tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây
dựng. Một số vật liệu, thiết bị không có trong công bố giá của liên Sở cập nhật
theo Chứng thư thẩm định giá số Vc.20/08/711/ĐS, ngày 15/8/2020 của SIACTH Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC.
- Giá các gói thầu điều chỉnh phê duyệt:
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+ Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
công trình. Giá gói thầu: 21.834.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, tám trăm ba
mươi tư nghìn đồng )
Trong đó:
TT

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục chi phí
Chi phí tư vấn giám
sát thi công xây
dựng và lắp đặt thiết
bị công trình.
Dự phòng (5%)
Tổng cộng

1
2

Giá gói thầu tại Quyết
định số 2647/QĐUBND ngày 07/7/2020

Giá gói thầu
phê duyệt

Chênh lệch
tăng (+), giảm (-)

25.523.810

21.834.000

-3.689.810

1.276.190

0

-1.276.190

26.800.000

21.834.000

-4.966.000

+ Gói thầu số 2: Xét nghiệm mẫu nước.
Giá gói thầu: 38.100.000 đồng (Ba mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng)
Trong đó:
Đơn vị tính: đồng
TT

Khoản mục chi phí
Xét nghiệm
nước
Tổng cộng

1

mẫu

Giá gói thầu tại Quyết
định số 2647/QĐUBND ngày 07/7/2020

Giá gói thầu
phê duyệt

Chênh lệch
tăng (+), giảm (-)

38.100.000

38.100.000

0

38.100.000

38.100.000

0

+ Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị
công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.
Giá gói thầu: 1.952.449.000 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi hai
triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng)
Trong đó:
TT

Khoản mục chi phí

1

Chi phí xây dựng

2

Chi phí thiết bị

Chi phí bảo hiểm
3 công trình trong thời
gian xây dựng
4 Dự phòng (5%)
Tổng cộng làm tròn

Đơn vị tính: đồng
Giá gói thầu tại Quyết
định số 2647/QĐUBND ngày 07/7/2020
526.451.000

Giá gói thầu
phê duyệt

Chênh lệch
tăng (+), giảm (-)

456.364.000
1.494.950.000 1.495.400.000

-70.087.000
+ 450.000

789.677

684.546

-105.131

101.109.323

0

-101.109.323

2.123.300.000

1.952.449.000

-170.851.000

(Có dự toán chi tiết kèm theo)
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Trung tâm Nước
sinh hoạt và VSMT nông thôn 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, Mười.

Hoàng Thị Yến

