BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 583 /QĐ-CĐSVN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án)
Công trình: Sửa chữa hầm khám chữa, chỉnh bị toa xe thuộc chi nhánh toa xe
Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi Luật Xây dựng;
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 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
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 Quyết định số 2420/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2020 của Bộ GTVT về việc
phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021; Quyết định
số 1695/QĐ-BGTVT ngày 20/9/2021 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh kế hoạch bảo
trì KCHT ĐSQG năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ GTVT về việc
giao dự toán kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước 2021;
Căn cứ Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021 giữa Bộ Giao
thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về cung cấp dịch vụ sự nghiệp
công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh
phí ngân sách nhà nước; Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 15/6/2021 sửa đổi, bổ sung
Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021;
Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-ĐS ngày 05/10/2021 của Tổng công ty ĐSVN
về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán giai đoạn chuẩn bị lập Báo
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hầm khám chữa, chỉnh bị
toa xe thuộc chi nhánh toa xe Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Tổng công ty ĐSVN tại Tờ trình số 2737/TTr-ĐS ngày
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14/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án
công trình: Sửa chữa hầm khám chữa, chỉnh bị toa xe thuộc chi nhánh toa xe Hà
Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của phòng Quản lý Xây dựng và Kết cấu hạ tầng Đường sắt tại
Báo cáo thẩm định số 483/TĐ-QLXD&KCHT ngày 19/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án,
công trình: Sửa chữa hầm khám chữa, chỉnh bị toa xe thuộc chi nhánh toa xe Hà
Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết theo Phụ lục
đính kèm.
Điều 2. Trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN (là Bên nhận đặt hàng theo
quy định của Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021, Phụ lục hợp
đồng số 01 ngày 15/6/2021) và các cơ quan, tổ chức có liên quan:
1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:
1.1. Rà soát, xác định dự toán các gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị
định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.
1.2. Tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt,
lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và không bị vi phạm trong hoạt động đầu tư xây
dựng theo quy định hiện hành.
1.3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN theo
quy định của pháp luật về đấu thầu và các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định số
483/TĐ-QLXD&KCHTĐS ngày 19/10/2021 của phòng QLXD&KCHT Đường sắt Cục Đường sắt Việt Nam.
1.4. Kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định
của pháp luật về đấu thầu.
2. Giao Phòng QLXD&KCHT Đường sắt – Cục Đường sắt Việt Nam chịu
trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo Phụ lục kèm theo
Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Trưởng các phòng QLXD&KCHT Đường sắt,
Kế hoạch – Tài chính Cục Đường sắt Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các phó Cục trưởng;
- Các phòng: QLXD&KCHT ĐS, KH-TC (để th/h);
- Lưu: VP, QLXD&KCHT ĐS (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thiện Cảnh
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
Công trình: Sửa chữa hầm khám chữa, chỉnh bị toa xe thuộc chi nhánh toa xe Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ
Chí Minh
(Kèm theo Quyết định số 583/QĐ-CĐSVN ngày 19 tháng 10 năm 2021)

TT

Tên gói thầu

1

Gói thầu số 01: Tư
vấn khảo sát, lập
Báo cáo kinh tế kỹ
thuật đầu tư xây
dựng

2

Gói thầu số 02: Tư
vấn thẩm tra Báo
cáo kinh tế kỹ
thuật đầu tư xây
dựng

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn
vốn

301.473.836
Sự nghiệp
kinh tế
đường sắt
19.219.276

Hình
Phương
thức lựa
thức lựa
chọn
chọn
nhà
nhà thầu
thầu

Thời gian
bắt đầu tổ
chức lựa
chọn nhà
thầu

Chỉ định
thầu rút
gọn

Quý IV
năm 2021,
Quý I năm
2022

Trọn
gói

30 ngày

Chỉ định
thầu rút
gọn

Quý IV
năm 2021,
Quý I năm
2022

Trọn
gói

15 ngày

Loại
hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Tổ chức, cá nhân
giám sát
Phòng
QLXD&KCHTĐS
– Cục Đường sắt
Việt Nam.
+ Địa chỉ: 120 Lê
Duẩn, Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội
+ ĐT:
0243.9427.550
+ Fax:
0243.9427.551

Tổng giá trị các gói thầu: 320.657.112 đồng
(Ba trăm hai mươi triệu, sáu trăm năm mươi bảy ngàn, một trăm mười hai đồng)

5%.

Ghi chú:
- Giá gói thầu số 01: Bao gồm chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, các loại thuế, phí, chi phí dự phòng khảo sát
- Giá gói thầu số 2: Bao gồm chi phí tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, các loại thuế, phí, chi phí dự phòng 0%.

