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Số:
/BQLDAĐTXD-TCKH

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

––––––––––––––––––––––
Đồng Nai, ngày 27 tháng 5

năm 2022

V/v công khai thông tin hợp đồng
dự án xây dựng tuyến đường kết
nối vào Cảng Phước An (từ nút
giao với cao tốc Bến Lức – Long
Thành đến cảng Phước An), huyện
Nhơn Trạch theo hình thức đối tác
công tư, hợp đồng Xây dựng –
Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.
Thực hiện theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND
tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh
Đồng Nai ký kết hợp đồng đối với dự án xây dựng tuyến đường kết nối vào
Cảng Phước An (từ nút giao với cao tốc Bến Lức – Long Thành đến cảng Phước
An), huyện Nhơn Trạch theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng –
Kinh doanh – Chuyển giao (BOT). Ngày 26/5/2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư
Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư Liên danh Công ty
Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Hải
An tại hợp đồng số 92 /HĐ.BOT với nội dung thông tin sơ bộ như sau:
a) Tên dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (từ nút
giao với cao tốc Bến Lức – Long Thành đến Cảng Phước An), huyện Nhơn
Trạch theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh –
Chuyển giao (BOT); Số hiệu hợp đồng số 92 /HĐ.BOT; Thời điểm ký kết hợp
đồng ngày 26/5/2022;
b) Tên, địa chỉ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng với
nhà đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai (theo Quyết
định ủy quyền số 1329/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai),
địa chỉ số 15A Đường Hà Huy Giáp, Kp2, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai;
c) Tên, địa chỉ của nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng Tuấn Lộc và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Hải An; địa chỉ Công ty
Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, số 362/14 đường Ung Văn Khiêm, Phường
25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ
tầng Hải An, số 248 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, P. Tân Thuận Đông,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
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d) Mục tiêu, quy mô của dự án: Theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày
09/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai;
đ) Dự kiến tiến độ thực hiện dự án: Theo Quyết định số 5135/QĐ-UBND
ngày 21/12/2021, thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển
giao công trình dự án:17 năm 7,9 tháng, trong đó:
- Thời gian xây dựng: 02 năm
- Thời gian thu phí và vận hành khai thác: 15 năm 7,9 tháng.
e) Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng
Nai; Diện tích sử dụng đất: Khoảng 34,9ha;
g) Tổng chi phí thực hiện dự án (giá trúng thầu): 1.013.871.000.000 đồng
(Một ngàn không trăm mười ba tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng), trong đó:
Vốn chủ sở hữu: 208.541.600.000 đồng, vốn huy động: 805.329.309.000 đồng;
Qua rà soát theo quy định tại khoản 3 điều 59 Nghị định số 25/2020/NĐCP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có nội dung: “Trong thời hạn 07 ngày kể
từ ngày ký kết hợp đồng dự án, bên mời thầu có trách nhiệm công khai thông
tin hợp đồng dự án trên mạng đấu thầu Quốc gia. Nội dung công khai thông
tin sơ bộ gồm: a) Tên dự án; số hiệu hợp đồng…i) các nội dung khác (nếu có)”.
Nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh báo cáo Sở Giao thông vận
tải (đại diện Bên mời thầu) xem xét thực hiện công khai thông tin hợp đồng dự
án số 92/HD.BOT ngày 26/5/2022 theo quy định.
Xin trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, GT, TCKH./.
(Chiến)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Minh Tâm
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