UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Số: 2Ẩ 0 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày A4 tháng 3 năm 20ỉ 8

QUYÉT ĐỊNH
V/v ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
—7—7------- 7—7 tai khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cưB ,
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

-irti hồ S(fsố:....

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kể hoạch và Đầu tư tại Văn bản số
175/SKHĐT-TTXT ngày 22/02/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân
cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.
Điều 2. Giao Giám đốc Sờ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch
UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này lcể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCTUBNDtỉnh;
- Lưu: VT, KI.

HỐ Quốc Dũng

Lựa Ịchj>ầ^hà;
hực hiện dự án
tại khu đât quy hoạch
h 3.450 m2) thuộc Khu dân CU’ B,
Đống Đa, thành phố Quy Nhon
đảo 1, Băc sông Hà
(Ban hành kè>?ĩtneờ~ĩ(}nf ê tđịnh sô:.£/i.O..../QĐ-UBND
ngày A4/3/2018 của ƯBND tỉnh)
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I. Quy định chung
1. Đối tượng dự tuyển
a) Các tổ chức kinh tế có đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam.
b) Trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy
định người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của
từng thành viên trong liên danh.
2. Chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
a) Chức năng: Đất Giáo dục (Trường mẫu giáo).
b) Diện tích khu đất: 3.450 m2.
c) Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm:
- Mật độ xây dựng công trình: < 40%;
- Diện tích sân vưòn, cây xanh: > 60%;
- Tầng cao công trình < 03 tầng.
3. Hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính
a) Thời hạn sử dụng đất 50 năm.
b) Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê.
c) Việc xác định đơn giá thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định tại Luật
Đất đai và văn bản hướng dẫn hiện hành.
d) Nhà đầu tư phải nộp tiền thuê đất theo thông báo nộp tiền của cơ quan có
thẩm quyền.
4. Điều kiện để nhà đầu tư tham gia xét tuyến
a)
Nhà đầu tư phải nộp khoản tiền bảo lãnh hô sơ dự tuyên là 20 triệu đông.
Nếu nhà đầu tư tự ý bỏ không tham gia dự tuyên thì sô tiên này sẽ được nộp vào
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ngân sách; ngược lại, nhà đầu tư sẽ được nhận lại sau khi kết thúc việc lựa chọn
nhà đầu tư.
b) Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính của mình không thấp hơn
20% tổng mức đăng ký đầu tư dự án, bằng một trong ba cách sau:
- Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là vốn thực có của nhà đầu tư tính đến
năm trước liền kề với năm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án được xác định thông
qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có sự xác nhận của tổ chức kiểm toán độc
lập hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải
được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư
tiền gửi của doanh nghiệp. Thời điểm xác nhận trong thòi hạn ba mươi (30) ngày
tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.
- Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là tài sản thì phải có chúng thư của tổ
chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài
sản của doanh nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đên ngày nộp hô
sơ đăng ký thực hiện dự án.
c) Đối với phần vốn vay phải có cam kết cho vay của các tổ chức tín dụng,
ngân hàng hoặc cam kết góp vốn để thực hiện dự án.
d) Cam kết đảm bảo thực hiện ký quỹ đầu tư.
đ) Nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với
trường họp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự
án đầu tư khác.
e) Nhà đầu tư không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình
giải thể; không bị cơ quan nhà nước có thấm quyền kết luận về tình hình tài chính
không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của
pháp luật.
5. Tiến đô
• thưc
• hiên
• du*
• án
a) Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương
đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công
xây dựng các hạng mục của dự án.
b) Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư
phải tiến hành khởi công xây dựng công trình.
c) Thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 12 tháng kê từ
ngày có giấy phép xây dụng.
d) Trong quá trình triển khai xây dựng, nhà đầu tư vi phạm bất cứ quy định
nào của Tiêu chí này thì sẽ bị xem xét đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đâu

tư (trừ các trường họp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn
bản).
6. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư
a) Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án thông qua phương pháp
chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm.
b) Các nhà đầu tư đạt tất cả các nội dung ở các mục nêu trên thì mới được
xét để chấm điểm.
c) Nhà đầu tư có phương án dự tuyển có số điểm bình quân cao nhất trong số
các nhà đầu tư tham dự sẽ được Hội đồng tuyển chọn trình UBND tỉnh công nhận là
chủ đâu tư của dự án. Sô diêm bình quân của nhà đâu tư dự tuyên = Tông sô diêm
của các thành viên Hội đồng tuyển chọn chia (:) cho tông sô thành viên Hội đông
tuyển chọn.
d) Các nhà đầu tư phải đạt từ 70 điểm trở lên mới được tham gia lựa chọn ở
bước tiếp theo. Trường họp chỉ có 01 nhà đầu tư thì nhà đầu tư đó phải đảm bảo có
số điểm từ 70 điểm trở lên mới được Hội đồng tuyển chọn trình UBND tỉnh xem
xét cho chủ trương. Trường họp có từ 02 nhà đầu tư trở lên có cùng điểm số thì tổ
chức lựa chọn nhà đâu tư theo phương thức đâu giá quyên sừ dụng đât thuê. Nhà
đầu tư nào có giá tham dự cao nhất sẽ được xem xét chọn là nhà đâu tư.
II. Thang điểm đánh giá (Cóphụ lục kèm theo)
III. Thành phần Hội đồng xét chọn nhà đầu tư
Hội đồng xét chọn nhà đầu tư gồm đại diện các Sở: Ke hoạch và Đầu tư (chủ
trì), Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; ƯBND
thành phố Quy Nhơn./.

