
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

   Số:           /QĐ-BGTVT               Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần II (giai đoạn 2) 

thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải 

Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 

 

     BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 

ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP 

ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 

22/4/2015;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu, lộ trình áp dụng 

lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm 

thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Số 302/QĐ-BGTVT ngày 

22/02/2011; số 3744/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2015; số 2865/QĐ-BGTVT ngày 

28/12/2018; số 595/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 về việc phê duyệt, phê duyệt điều 

chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; số 873/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2021 về việc 

giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư đã giao chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét Tờ trình số 819/TTr -SGTVT ngày 31/5/2021 của Sở GTVT Hà Nam trình 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần II (giai đoạn 2) thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc 

Cầu Giẽ - Ninh Bình; 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 253/CQLXD-PCĐT ngày 10/6/2021 của Cục 

Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;  
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Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT. 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần II (giai đoạn 

2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải 

Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với nội dung chi tiết theo phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2. Sở GTVT Hà Nam có trách nhiệm: 

- Đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ 

Kế hoạch & Đầu tư; 

- Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết 

định này khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng và tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. Quá trình thực hiện lưu ý các ý 

kiến đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 253/CQLXD-PCĐT ngày 10/6/2021 của Cục 

Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT. 

Điều 3. Vụ trưởng các vụ: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học 

công nghệ, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục 

Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Sở GTVT Hà Nam và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CQLXD. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án thành phần II (giai đoạn 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ 

nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BGTVT ngày      tháng 6 năm 2021) 

STT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

tạm tính 

(Triệu 

đồng) 

Hình thức và 

phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 1: Tư vấn 

khảo sát, thiết kế 

BVTC - dự toán 

9.299 

Đấu thầu rộng 

rãi trong 

nước/01 giai 

đoạn 02 túi hồ 

sơ 

Tháng 

6/2021 

Phần thiết 

kế, lập dự 

toán: 

Trọn gói; 

Phần 

khảo sát: 

Đơn giá 

cố định 

03 tháng 

2 

Gói thầu số 2: Tư vấn 

thẩm tra thiết kế 

BVTC - dự toán 

415 
Chỉ định thầu 

rút gọn 

Tháng 

8/2021 
Trọn gói 01 tháng 

3 

Gói thầu số 3: Thi 

công xây dựng công 

trình 

502.726 

Đấu thầu rộng 

rãi trong 

nước/01 giai 

đoạn 02 túi hồ 

sơ 

Tháng 

10/2021 

Theo đơn 

giá điều 

chỉnh 

20 tháng 

4 

Gói thầu số 4: Tư vấn 

giám sát thi công xây 

dựng 

4.666 

Đấu thầu rộng 

rãi trong 

nước/01 giai 

đoạn 02 túi hồ 

sơ 

Tháng 

10/2021 
Trọn gói 

Theo 

tiến độ 

thi công 

Gói thầu 

số 3 

5 

Gói thầu số 5: Tư vấn 

kiếm toán quyết toán 

dự án hoàn thành 

866 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

qua mạng/01 

giai đoạn, 02 

túi hồ sơ 

Quý 

II/2023 
Trọn gói 02 tháng 

- Nguồn vốn: Trong phạm vi nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ giao năm 

2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT theo Quyết 

định số 595/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2021 của Bộ GTVT. 

- Giá gói thầu là tạm tính trên cơ sở TMĐT được duyệt tại Quyết định 3744/QĐ-

BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nam có trách nhiệm triển 

khai các thủ tục phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định làm cơ sở lựa chọn 

nhà thầu. 
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