BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:1807 /QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật,
dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 thuộc Dự án
đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre
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 26/4/2016 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 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 công trình; 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 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ
sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;
Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch
Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;
Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và
Bến Tre;
Trên cơ sở Quyết định số 2806/QĐ-PMUMT ngày 10/10/2021 của Giám đốc
Ban Quản lý dự án M Thuận về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Gói
thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế k thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB
đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 (sau đây gọi tắt là Gói thầu TV-05) thuộc Dự án
đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;
Xét Tờ trình số 2812/PMUMT-KHTH ngày 11/10/2021 của Ban Quản lý dự
án M Thuận và các tài liệu liên quan về việc trình hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-05:
Tư vấn khảo sát, lập thiết kế k thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến
Km0+000 – Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2
nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 476/CQLXD-PCĐT ngày 15/10/2021 của
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;
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Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình
giao thông.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế
kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 – Km5+080 thu c Dự
án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, với
các n i dung như sau:
Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu;
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
Chương III. Tính hợp lệ của HSDT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT.
Phần thứ hai. Mẫu đề xuất kỹ thuật.
Phần thứ ba. Mẫu đề xuất tài chính.
Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu.
Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng.
Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng;
Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
Chương VI. Mẫu hợp đồng.
Điều 2. Ban Quản l dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:
1. Hoàn thiện Hồ sơ mời thầu theo n i dung thẩm định của Cục Quản l xây
dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo thẩm định số 476/CQLXDPCĐT ngày 15/10/2021.
2. Thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng
quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ.
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công
nghệ, Cục trưởng Cục Quản l xây dựng và Chất lượng công trình giao thông,
Giám đốc Ban Quản l dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CQLXD.
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