
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

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

           Quảng Nam, ngày           tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu 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 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 153/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai 
Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND thành phố 
Hội An phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Tu bổ 
di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 18/10/2022 của UBND 
thành phố Hội An  v/v đề nghị thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu một số gói thầu công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 688/BC-SKHĐT ngày 
25/10/2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu 
tư xây dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây 
dựng công trình: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau:



2

Nội dung đã được phê duyệt 
(tại Quyết định số 757/QĐ-
UBND ngày 23/3/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam)

Nội dung điều chỉnhTT Tên gói thầu

Giá gói thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 

chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Giá gói thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 

chức 
lựa chọn 
nhà thầu

1
Tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu, đánh giá hồ sơ dự 
thầu gói thầu xây lắp và 
cung cấp lắp đặt thiết bị

55.015.000 Quý 
II/2022

51.598.000 Quý 
IV/2022

2 Lập, xây dựng định mức 
chuyên ngành thực tế

Quý 
III/2022

Quý 
IV/2022

3
Giám sát thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết bị 
công trình

424.465.000 Quý 
III/2022

396.040.000 Quý 
IV/2022

4
Thẩm tra định mức 
chuyên ngành thực tế 
trong quá trình thi công

Quý 
III/2023

Quý 
IV/2023

5 Kiểm toán công trình 108.092.000 Quý 
III/2023

92.318.000 Quý 
IV/2023

6 Bảo hiểm công trình 17.269.000 Quý 
III/2022 16.258.000 Quý 

IV/2022

7
Thi công xây lắp và 
cung cấp lắp đặt thiết 
bị

14.612.464.000
(Trong đó: 
- XL: 13.284.058.000
- DP: 1.328.406.000)

Quý 
III/2022

13.756.604.000
(Trong đó:
- XL: 12.091.713.000

- TB: 414.291.000
- DP: 1.250.600.000)

Quý 
IV/2022

Điều 2. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 
này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 
của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà 
nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 daky]
 Trần Văn Tân
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