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Số: 138/QĐ-SCT

Sơn La, ngày 22 tháng 6 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và thi
công xây lắp công trình cấp điện các xã Chiềng Yên, Tân Xuân,
Lóng Luông, huyện Vân Hồ; xã Sập Vạt, huyện Yên Châu
thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ điện lưới Quốc gia tỉnh Sơn La
giai đoạn 2016 - 2020
_________________

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
Sơn La phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới
điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Sơn
La về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng
công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Sơn La giai đoạn
2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch thưc hiện Chương trình mục tiêu cấp điện
nông thôn tỉnh Sơn La năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh
Sơn La phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cấp
điện các xã Chiềng Yên, Tân Xuân, Lóng Luông, huyện Vân Hồ; xã Sập Vạt,
huyện Yên Châu thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh
Sơn La giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh
Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Quyết định số
3051/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chi tiết
kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Sơn
La phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cấp điện nông thôn từ lưới
điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 (Thực hiện đầu tư cấp điện tại
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18 xã của huyện Vân Hồ, Yên Châu, Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn ); Quyết
định số 1355/QĐ-UBND ngày 21/6/2021của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia
tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 (Thực hiện đầu tư cấp điện tại 18 xã của
huyện Vân Hồ, Yên Châu, Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn).
Theo đề nghị của Công ty Điện lực Sơn La tại Tờ trình số 1310/TTr-PCSL
ngày 21/6/2021 và Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định số
14/BC-DAĐNT-TTĐ ngày 22/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và thi
công xây lắp công trình cấp điện các xã Chiềng Yên, Tân Xuân, Lóng Luông,
huyện Vân Hồ; xã Sập Vạt, huyện Yên Châu thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ
lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020, với nội dung sau:
Nội dung Hồ sơ mời thầu: gồm 3 phần và 8 chương, lập theo Nghị định
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06
tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời
thầu xây lắp (Chi tiết như hồ sơ mời thầu kèm theo).
Điều 2. Giao cho Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (Đơn vị tư vấn quản lý
dự án, đại diện là Công ty điện lực Sơn La), kết hợp cùng các đơn vị liên quan
tiến hành triển khai các công việc tiếp theo và thực hiện đầy đủ các quy định
hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng: Kế
hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Quản lý Năng lượng; Tổ thẩm định và các phòng,
đơn vị có liên quan; Đơn vị tư vấn Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTCTH, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Doan

