BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 955 /BQLDA2-PID6

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

V/v: Tình hình thực hiện lựa chọn nhà
thầu các gói thầu và kế hoạch khởi
công Dự án thành phần đầu tư xây
dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
Ban QLDA 2 xin báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện lựa chọn
nhà thầu các gói thầu và kế hoạch khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn
QL45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 với các nội dung chính như sau:
1. Về tình hình triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu:
1.1. Đối với các gói thầu xây lắp: Dự án được chia thành 03 gói thầu xây lắp:
- Gói thầu XL1 (thi công đoạn Km337+000 – Km349+000): Hiện tại, Ban QLDA2
đang tiến hành đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Dự kiến, Ban QLDA2 sẽ trình Bộ
GTVT phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước ngày 25/6/2021.
- Gói thầu XL2 (thi công đoạn Km349+000 – Km364+410,75):
+ Bộ GTVT đã có Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2021 phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà thầu trong đó nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần LICOGI
16 – Công ty TNHH Định An – Công ty cổ phần 471.
+ Ban QLDA2 và Liên danh Công ty cổ phần LICOGI 16 – Công ty TNHH Định
An – Công ty cổ phần 471 đã tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu XL2 vào ngày
22/6/2021.
- Gói thầu XL3 (thi công đoạn Km364+410,75 – Km380+000):
+ Bộ GTVT đã có Quyết định số 1064/QĐ-BGTVT ngày 03/6/2021 phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà thầu trong đó nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn
xây dựng Miền Trung - Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
(Liên danh Miền Trung – Vinaconex).
+ Ban QLDA2 và Liên danh Miền Trung – Vinaconex đã tiến hành ký kết Hợp
đồng thực hiện gói thầu XL3 vào ngày 15/6/2021.
1.2. Đối với các gói thầu TVGS: Dự án được chia thành 03 gói thầu TVGS:
- Gói thầu TV06 (Tư vấn giám sát gói thầu XL1): Ngày 18/6/2021, Ban QLDA2 đã
trình Bộ tại Tờ trình số 158/TTr-BQLDA2 vv phê duyệt kết quá đánh giá đề xuất kỹ thuật
gói thầu TV06. Hiện Bộ GTVT đã xem xét, phê duyệt kết quá đánh giá đề xuất kỹ thuật.
- Gói thầu TV07 (Tư vấn giám sát gói thầu XL2): Bộ GTVT đã có Quyết định số
1105/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2021 phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật Gói thầu TV7. Ngày 18/6/2021, tại Ban QLDA2 đã tiến hành mở hồ sơ tài chính gói
TV07. Dự kiến ngày 22/6/2021, Ban sẽ trình Bộ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu TV08 (Tư vấn giám sát gói thầu XL3):
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+ Bộ GTVT đã có Quyết định số 1069/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2021 phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà thầu trong đó nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát
chất lượng Công trình Thăng Long;
+ Ban QLDA2 và Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng Công trình Thăng
Long sẽ ký kết Hợp đồng vào ngày 16/6/2021.
2. Về việc khởi công Gói thầu XL3:
- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng:
UBND Thị xã Nghi Sơn đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA2 và Nhà thầu thi công tại
Biên bản ngày 16/6/2021.
- Có Giấy phép xây dựng: Theo Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng số
50/2014/QH13, Dự án là công trình xây dựng được Bộ GTVT quyết định đầu tư.
- Có Thiết kế BVTC của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê
duyệt: Ban QLDA2 đã phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC tại Quyết định số 107/QĐBQLDA2 ngày 21/6/2021, đảm bảo đủ điều kiện để Nhà thầu triển khai thi công.
- Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa
chọn: Ban QLDA2 và nhà thầu thi công Gói thầu XL3 đã hoàn thiện các thủ tục và ký hợp
đồng vào ngày 15/6/2021 và hợp đồng TVGS với Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng
cồng trình Thăng Long ngày 16/6/2021.
- Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình: kế hoạch vốn NSNN năm
2021 đã được Bộ GTVT bố trí tại Quyết định số 873/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2021.
- Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ vệ sinh môi trường trong quá trình thi công
xây dựng: Ban QLDA2 đã chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường tại
văn bản số 02/QL45NS ngày 22/6/2021.
- Trước 03 ngày khởi công, Ban QLDA2 sẽ có văn bản thông báo đến Quý cơ quan
hữu quan tỉnh Thanh Hóa về ngày khởi công Gói thầu XL3.
3. Về địa điểm và phương án tổ chức lễ khởi công:
- Vị trí: dự kiến vị trí khởi công tại lý trình Km 376+132 (vị trí giao cắt với dự án
công trình đường Đông Tây 1 kéo dài), thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Công tác an ninh, an toàn giao thông: Phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa để
triển khai thực hiện.
- Phương án tổ chức: Trang trọng, tiết kiệm; nhanh gọn, hiệu quả; đảm bảo giãn
cách xã hội theo quy định của Chính phủ về phòng chống Covid.
Ban QLDA2 kính báo cáo Bộ GTVT và xin ý kiến chỉ đạo để Ban có cơ sở triển
khai các bước tiếp theo.
Ban QLDA2 xin trân trọng cảm ơn!
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Cục QLXD;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VP, KHTH, PID6.
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