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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 6199/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

V/v thực hiện hợp đồng thi công
xây dựng - Dự án Mở rộng Nhà
máy thủy điện Đa Nhim

Kính gửi: Tổng công ty Cơ khí xây dựng
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 621/COMA-ĐT&QLSX ngày
25/11/2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp
đồng thi công xây dựng - Dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim. Sau khi
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung
tại hợp đồng ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ
sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.
2. Theo nội dung tại văn bản số 621/COMA-ĐT&QLSX thì:
- Hợp đồng thi công “Hạng mục đường ống áp lực của dự án mở rộng nhà
máy thủy điện Đa Nhim” ký ngày 15/01/2016 là hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Quá trình thực hiện, do yêu cầu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam tại
văn bản số 1629/TCDBVN-QLBTDB ngày 08/4/2016, Chủ đầu tư đã phải điều
chỉnh cao độ của đường ống đi qua Quốc lộ 27 và nhà thầu đã thi công theo thiết
kế hiệu chỉnh này. Việc điều chỉnh thiết kế dẫn đến thay đổi khối lượng, biện
pháp thi công và đơn giá của hạng mục đường ống áp lực.
Do đó, trường hợp điều chỉnh thiết kế ảnh hưởng đến giá hợp đồng đã ký
thì Tổng công ty Cơ khí xây dựng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký đề nghị
Chủ đầu tư điều chỉnh khối lượng, thỏa thuận đơn giá để thực hiện hạng mục
đường ống áp lực cho phù hợp. Việc thanh toán hạng mục đường ống áp lực
thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng
lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá mới được các bên thống
nhất theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế được điều chỉnh.
Bộ Xây dựng lưu ý: việc điều chỉnh thiết kế phải tuân thủ các quy định
của pháp luật.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty Cơ khí xây
dựng nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.
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