BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 1762 /QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây
lắp và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu CW4C:
Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư xây
dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
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 Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu; 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;
Căn cứ Hiệp định vay 3013-VIE giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), được ADB thống nhất tại Công thư
ngày 10/02/2020 và được Bộ Tài chính ký điều chỉnh ngày 20/02/2020;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 2527/QĐBGTVT ngày 22/11/2018, số 309/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2020 về việc phê duyệt và
phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh
thành phố Long Xuyên;
Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;
Trên cơ sở các Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận: số
2409/QĐ-PMUMT ngày 27/8/2021 phê duyệt TKBVTC; số 2415/QĐ-PMUMT
ngày 27/8/2021 phê duyệt hồ sơ Chỉ dẫn kỹ thuật; số 2705/QĐ-PMUMT ngày
29/9/2021 phê duyệt dự toán chi phí xây dựng Gói thầu CW4C: Xây dựng đoạn
tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc
lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;
Xét Tờ trình số 2757/PMUMT-KHTH ngày 04/10/2021 của Ban Quản lý
Dự án Mỹ Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các
gói thầu xây lắp và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu
CW4C: Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thuộc Dự án đầu tư
xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên;
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Căn cứ các Thư ngày 19/8/2021, ngày 20/9/2021 và ngày 04/10/2021 của
Nhà tài trợ chấp thuận Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu CW4C:
Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 420/CQLXD-PCĐT ngày 06/9/2021 và số
458/CQLXD-PCĐT ngày 06/10/2021 của Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu CW4A
(Xây dựng đoạn tuyến Km 7+877,13 – Km 10+900 và nâng c p Quốc l 80 đ kết
nối t Quốc l 91 v i tuyến tr nh thành phố Long Xuyên), Gói thầu CW4B (Xây
dựng đoạn tuyến Km 10+900 – Km 17+500) và Gói thầu CW4C (Xây dựng
đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22) thu c Dự n đầu tư xây dựng tuyến nối
Quốc l 91 và tuyến tr nh thành phố Long Xuyên v i n i dung cụ th như sau:
TT

Nội dung Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu

Nội dung đã duyệt tại Quyết
định số 1093/QĐ-BGTVT
ngày 16/6/2021

Nội dung
phê duyệt
điều chỉnh

1

Thời gian bắt đầu tổ
chức lựa chọn nhà thầu

Quý III/2021

Quý IV/2021

2

Thời gian thực hiện
hợp đồng

20 tháng

24 tháng

C c n i dung kh c của kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu CW4A,
CW4B và CW4C giữ nguyên theo Quyết định số 1093/QĐ-BGTVT ngày
16/6/2021 của B trưởng B Giao thông vận tải.
Điều 2. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu CW4C:
Xây dựng đoạn tuyến Km17+500÷Km23+561,22 thu c Dự n đầu tư xây dựng
tuyến nối Quốc l 91 và tuyến tr nh thành phố Long Xuyên v i c c n i dung
chính gồm:
Phần 1.Thủ tục đ u thầu:
- Chương I. Chỉ dẫn Nhà thầu (CDNT)
- Chương II. Bảng dữ liệu đ u thầu (BDL)
- Chương III. Tiêu chí đánh giá E-HSDT và năng lực nhà thầu
- Chương IV. Bi u mẫu dự thầu
- Chương V. C c quốc gia hợp lệ
- Chương VI. Gian lận và tham nhũng
Phần 2. Yêu cầu về xây lắp:
- Chương VII. Yêu cầu về xây lắp
Phần 3. C c điều kiện Hợp đồng và bi u mẫu hợp đồng
- Chương VIII. Điều kiện chung của Hợp đồng (ĐKC)
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- Chương IX. Điều kiện cụ th của Hợp đồng (ĐKCT)
- Chương X. Bi u mẫu Hợp đồng.
Điều 3. Ban Quản lý dự n Mỹ Thuận có tr ch nhiệm:
1. Hoàn thiện E-HSMT theo ý kiến của Nhà tài trợ ADB tại Thư ngày
04/10/2021 và n i dung thẩm định của Cục Quản lý xây dựng và ch t lượng
CTGT tại B o c o thẩm định số 420/CQLXD-PCĐT ngày 06/9/2021, số
458/CQLXD-PCĐT ngày 06/10/2021 gửi 01 b E-HSMT hoàn chỉnh cho Nhà
tài trợ ADB, B Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT)
trư c khi ph t hành.
2. Thực hiện đăng tải thông tin đ u thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo
đúng quy định của Luật Đ u thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐCP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định của Nhà tài trợ.
Điều 4. Vụ trưởng c c Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Khoa học Công
nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và ch t lượng CTGT, Gi m đốc Ban
Quản lý dự n Mỹ Thuận và Thủ trưởng c c cơ quan, đơn vị liên quan chịu tr ch
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- B trưởng (đ b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.
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