UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3208 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2022

V/v xin chủ trương điều chỉnh giá và
thời gian thực hiện hợp đồng một số
gói thầu thuộc dự án Cấp nước sạch
cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện
Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện
Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và
xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 với tổng
mức đầu tư 80.030 triệu đồng; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến
31/12/2023 tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 25/5/2021.
Thực hiện chủ trương đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Văn
bản số 9821/UBND-NN ngày 08/7/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê
duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục: Bổ sung đấu nối hệ thống
nước sạch xã Cẩm Vân tại Quyết định số 390/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/7/2022
với giá trị tư vấn khảo sát, thiết kế bổ sung là 93.719.613 đồng; giá trị xây lắp bổ
sung là 1.005.587.164 đồng; kinh phí bổ sung lấy từ nguồn dự phòng trong Tổng
mức đầu tư của dự án. Việc bổ sung chi phí trên vào các gói thầu tư vấn và xây
lắp tương ứng làm vượt giá gói thầu, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện so
với hợp đồng đã ký1.
Vì vậy, căn cứ các quy định tại Khoản 3, Điều 39 Nghị định số
37/2015/NĐ-CP ngày ngày 22/4/2015; Khoản 12, Điều 1 Nghị định
50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
37/2015/NĐ-CP ngày ngày 22/4/2015 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chủ
tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9821/UBND-NN ngày 08/7/2021, trên cơ sở đề
nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và
PTNT Thanh Hóa tại Văn bản số 837/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 02/8/2022, Sở
Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét,
chấp thuận chủ trương:
1. Điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu: Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập
TKBVTC-DT công trình và gói số 07: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp
đặt thiết bị công trình; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành
Gói thầu xây lắp số 07: Đã tổ chức bàn giao, đưa công trình vào sử dụng vào ngày 20/5/2022. Hiện nay nhà
thầu đang thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định.
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chạy thử, đào tạo, chuyển giao. Giá trị hợp đồng dự kiến điều chỉnh như tại phụ lục
kèm theo.
2. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng 02 gói thầu nêu trên, cụ thể như sau:
- Gói thầu số 01 (Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình): Thời gian
hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế bổ sung: 20 ngày kể từ ngày ký phụ lục
hợp đồng bổ sung; thời gian giám sát tác giả: Theo thời gian thi công công trình.
- Gói thầu số 07 (Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị
công trình; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành chạy thử,
đào tạo, chuyển giao): Hoàn thành thi công trước ngày 31/12/2022 + thời gian bảo
hành công trình theo quy định.

(Kèm theo các văn bản, tài liệu có liên quan).
Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- Ban QLDA ĐTXD các công
trình NN và PTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

Cao Văn Cường
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Phụ lục: Giá hợp đồng các gói thầu sau điều chỉnh, bổ sung
(Kèm theo Văn bản số:
/SNN&PTNT-KHTC ngày /8/2022 của
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
Đơn vị: Đồng
STT

Gói thầu

Giá hợp đồng
đã ký

Giá trị
phần bổ sung

Giá gói thầu
sau điều chỉnh

1

Gói thầu số 01: Tư vấn
khảo sát, lập TKBVTC-DT
công trình.

2.263.598.000

93.719.613

2.357.317.613
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Gói thầu số 07: Thi công
xây dựng công trình; mua
sắm, lắp đặt thiết bị công
trình; bảo hiểm xây dựng 66.122.178.000
và lắp đặt thiết bị công
trình; vận hành chạy thử,
đào tạo, chuyển giao.

1.005.587.164

67.127.765.164

