
 

 

  UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG 
 

Số:                   /QĐ-SGTVTXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập -  Tự do - Hạnh phúc 

        Lào Cai, ngày         tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 9: Thi công xây dựng hạng mục: Tuyến đường 

BV20 (bao gồm phí bảo vệ môi trường) thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng cầu 

biên giới qua sông Hồng; nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát đoạn 

từ nút giao với đường BV32 và BV28 đến giao với đường BV19 (giai đoạn 1) 

thuộc dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và 

đầu tư về lựa chọn nhà thầu qua mạng; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 

30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về lựa chọn nhà thầu 

qua mạng; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư 

về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  công trình: Cầu biên giới qua sông Hồng tại 

xã Bản Vược và hạ tầng kết nối; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-SGTVTXD ngày 20/10/2021 của Sở Giao thông 

vận tải – Xây dựng Lào Cai về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng hạng 

mục: Xây dựng tuyến đường Tỉnh lộ 156, đường BV20, đường BV21 và rà phá bom mìn 

vật nổ, dự án thành phần 1: Xây dựng cầu biên giới qua sông Hồng; nâng cấp tỉnh lộ 

156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát đoạn từ nút giao với đường BV32 và BV28 đến giao 

với đường BV19 (giai đoạn 1) thuộc dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản 

Vược và hạ tầng kết nối; 

Căn cứ Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 1: Xây dựng 

cầu biên giới qua sông Hồng; nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát đoạn 

từ nút giao với đường BV32 và BV28 đến giao với đường BV19 (giai đoạn 1) thuộc dự 

án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối;  
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Căn cứ Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-SGTVTXD ngày 26/11/2021 của Sở GTVT – XD 

Lào Cai về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 11: Tư vấn lựa chọn nhà 

thầu thực hiện các gói thầu số 9, 10, 13 thuộc dự án dự án thành phần 1: Xây dựng cầu 

biên giới qua sông Hồng; nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát đoạn từ 

nút giao với đường BV32 và BV28 đến giao với đường BV19 (giai đoạn 1) thuộc dự án 

Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào 

Cai tại Tờ trình số  251/TTr-BGT ngày 29/11/2021 và Báo cáo kết quả thẩm định của Phòng 

Kế hoạch – Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 9: Thi công xây dựng hạng mục: Tuyến 

đường BV20 (bao gồm phí bảo vệ môi trường) thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng 

cầu biên giới qua sông Hồng; nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát đoạn 

từ nút giao với đường BV32 và BV28 đến giao với đường BV19 (giai đoạn 1) thuộc dự 

án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối, bao gồm những nội 

dung cụ thể như sau: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Điều khoản tham chiếu 

Chương V. Điều khoản tham chiếu. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định 

hiện hành. 
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Điều 3. Trưởng các Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng 

tỉnh Lào Cai, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 

Lào Cai và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như điều 3; 
- KBNN Lào Cai; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Lương 
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