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THÔNG BÁO
Công khai lựa chọn đặt hàng đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển
(giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022)
___________________________

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy
định 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;
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; Thông tư số
11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 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 Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về
việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ chi
phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để
xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn;
Căn cứ Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện
Hữu Lũng ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất
thải rắn đô thị trên địa bàn huyện Hữu Lũng;
Căn cứ Công văn số 3721/STC-QLGCS&DN ngày 16/12/2021 của Sở Tài
chính tỉnh Lạng Sơn về việc Thẩm định dự toán kinh phí dịch vụ thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị huyện Hữu Lũng năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện
Hữu Lũng về việc Thành lập Ban quản lý và Tổ giúp việc Dịch vụ công ích thu
gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện
Hữu Lũng năm 2022;

Ban quản lý dịch vụ công ích Hữu Lũng thông báo về việc công khai lựa chọn
tổ chức việc đặt hàng theo các nội dung cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị đặt hàng: Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Hữu
Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Địa chỉ: Số 03, Đường 19/8 khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn.
2. Tên gói đặt hàng:
a. Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện Hữu
Lũng (giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022).
- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Hữu Lũng.

- Mục tiêu thực hiện: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị trên địa
bàn huyện Hữu Lũng theo quy định.
- Địa điểm thực hiện: Tại các xã Sơn Hà, Đồng Tân và thị trấn Hữu Lũng
huyện Hữu Lũng. tỉnh Lạng Sơn.
- Nội dung và quy mô thực hiện: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị
trên địa bàn các xã Sơn Hà, Đồng Tân và thị trấn Hữu Lũng huyện Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn.
- Tổng giá trị dự toán: 1.023.650.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm
hai mươi ba triệu sáu trăm năm nghìn đồng chẵn).
- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp môi trường năm 2022.
- Hình thức quản lý: Đơn vị thực hiện trực tiếp quản lý.
- Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022.
- Hình thức lựa chọn đơn vị cung ứng: Đặt hàng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022.
3. Tiêu chí lựa chọn đặt hàng
Nhà thầu có thể dự thầu trên cơ sở đảm bảo đáp ứng được đầy đủ các nội
dung, yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính... tại hồ sơ của gói thầu; đảm bảo đơn
giá các mã hiệu của từng thành phần công việc thực hiện không được vượt giá kế
hoạch của các mã hiệu công việc trong giá gói thầu đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Thành phần hồ sơ gồm:
1. Đơn đề nghị xin đặt hàng thực hiện gói dịch vụ thu gom, vận chuyển chất
thải rắn đô thị trên địa bàn huyện Hữu Lũng (giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày
28/02/2022).
2. Hồ sơn năng lực: Hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ tài chính đáp ứng yêu cầu thực
hiện trong 03 năm gần nhất;
4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ thực hiện:

Thời gian: Từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 28/12/2021 (trong giờ hành
chính);
Địa điểm nộp hồ sơ: tại Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Hữu Lũng
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (cơ quan thường trực phòng Tài nguyên và Môi
trường);
Địa chỉ: Số 03, Đường 19/8 khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn;
5. Thông báo kết quả lựa chọn việc đặt hàng:
Ngày 28/12/2021 tại Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Hữu Lũng.
Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc tại:
Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Hữu Lũng, địa chỉ: Số 03, Đường 19/8
khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; ĐT: (0205) 3826880.
Ban quản lý dịch vụ công ích huyện Hữu Lũng thông báo để các tổ chức, cá
nhân có nhu cầu, đủ năng lực tham gia đặt hàng theo nội dung nêu trên biết và
đăng ký nộp hồ sơ theo quy định./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- Các thành viên BQLDA;
- Trang TT ĐT UBND H. Hữu Lũng;
- Lưu: Ban + Hồ sơ.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Dương Thị Hạnh

