ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1022 /QĐ-UBND

Đăk Hà, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định thầu gói thầu kiểm tra nghiệm thu sản phẩm dự án:
Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý
đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ
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 Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 01/7/2014;
Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định
số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số
63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số
27/2019/NĐ-CP, ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết
một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19 tháng 5 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2014/TTBTNMT, ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định về hồ sơ địa chính; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19 tháng 5
năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;
Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc thành lập
bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà
thầu; Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ kế
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong qua
trình tổ chức lựa chọn Nhà thầu; Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT
ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi
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tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn
nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ
thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Kon Tum; Quyết
định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Kon
Tum về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các
quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn
tỉnh Kon Tum; Công văn số 4248/UBND-KTTH ngày 12 tháng 11 năm 2020
của UBND tỉnh Kon Tum về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng
hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà;
Căn cứ Công văn số 897/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý Phương án thiết kế kỹ thuật Dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị
trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà;
Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt phương án Thiết kế kỹ thuật dự toán: Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Quyết định số 628/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống Hồ sơ
địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
322/TTr-TNMT ngày 27/7/2021 về việc chỉ định thầu gói thầu kiểm tra nghiệm
thu sản phẩm dự án: Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu
quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu kiểm tra nghiệm thu sản phẩm
dự án: Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị
trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, với những nội dung sau:
1. Dự án: Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất
đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
2. Tên gói thầu: Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
3. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
4. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.
5. Đơn vị chỉ định thầu: Trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm đo
đạc và bản đồ (Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, quận Bắc Từ Liêm, thành
phố Hà Nội).
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6. Giá chỉ định thầu: 261.267.026 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi
mốt triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn, không trăm hai mươi sáu đồng chẵn).
7. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn ngân sách nhà nước từ năm 2020 (trích
10% trên tổng số nguồn thu sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng theo quy
định tại nghị quyết số 12/2018/NĐ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum) và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).
9. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm triển
khai thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định hiện
hành của Pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết
định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Hà và Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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