
UỶ BAN NHÂN DÂN 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng 

Gói thầu: Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp  

trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ 

chức lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ tranh nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 

đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-

BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết 

về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước 

thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung trong mua sắm, 

thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của thành phố Đà Nẵng; 
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Căn cứ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 11999/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh và Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dịch vụ thoát 

nước theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dịch vụ thoát 

nước, dịch vụ duy trì cây xanh đô thị theo phân cấp cho huyện Hòa Vang; 

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói 

thầu: Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022; 

Theo Tờ trình số 1509/TTr-KTHT ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu: 

Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022; 

Theo Báo cáo số        /BC-TCKH ngày       tháng 9 năm 2022 của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện về việc Thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng, Gói thầu: 

Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng, gói thầu: Thuê dịch vụ thoát 

nước theo phân cấp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022 với nội dung chi tiết 

theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Hồ sơ mời thầu qua mạng đã được phê duyệt tại Quyết định này là 

cơ sở để tổ chức xét chọn nhà thầu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hòa Vang có 

trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung nội dung vào hồ sơ mời thầu cho phù hợp với nội 

dung được phê duyệt trước khi phát hành. Đồng thời tổ chức thực hiện các bước 

lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;   

- Lưu: VT, TCKH,4b.  

 

 

 

 

 Phan Văn Tôn 
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Phụ lục 

HỒ SƠ MỜI THẦU QUA MẠNG 

Gói thầu: Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp  

trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022   

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2022 

của UBND huyện Hòa Vang) 

 

1. Gói thầu: Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp trên địa bàn huyện Hòa 

Vang năm 2022.  

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hòa Vang. 

3. Cơ quan điều hành: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hòa Vang. 

4. Địa điểm thực hiện: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

5. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2022 cho ngân 

sách huyện Hòa Vang tại Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 và 

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

6. Hồ sơ mời thầu:  

a) Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thoát nước theo phân cấp trên địa bàn huyện 

Hòa Vang năm 2022. 

b) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng). 

c) Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Một túi hồ sơ. 

d) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2022. 

f) Giá gói thầu dịch vụ sau thuế: 11.408.371.000 đồng (Mười một tỷ bốn 

trăm lẻ tám triệu ba trăm bảy mươi mốt ngàn đồng y). Mức giá này là mức giá tối 

đa của dịch vụ đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, lợi nhuận định mức, 

thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác có liên quan (nếu có). 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực). 

h) Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 150 ngày. 

 i) Thời gian chuẩn bị E-HSDT: 10 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng 

tải E-TBMT lên Hệ thống. 

j) Giá bán hồ sơ mời thầu: Miễn phí.  

k) Bảo đảm dự thầu: 171.000.000 đồng, hiệu lực bảo đảm dự thầu là 180 ngày. 

l) Nội dung công việc và đánh giá E-HSDT: Như trong hồ sơ mời thầu qua 

mạng kèm theo. 
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