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BỘ XÂY DỰNG
Số: 1797/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh
hợp đồng xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 666/BQLDA-KHKT ngày 08/7/2019
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng
đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy
định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.
2. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐCP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, đối
với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì
phải được chủ đầu tư chấp thuận và nhà thầu phụ phải đáp ứng điều kiện năng
lực để thực hiện công việc theo quy định của gói thầu và pháp luật có liên quan.
3. Theo nội dung văn bản số 666/BQLDA-KHKT, trong quá trình thực
hiện hợp đồng, do mặt bằng thi công xây dựng, mỏ vật liệu đất đắp được Chủ
đầu tư chậm bàn giao và còn nhiều vướng mắc nên nhà thầu khó đáp ứng được
tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.
Trong trường hợp này, để đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký kết,
việc Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận đề xuất của nhà thầu như nội dung văn bản
số 666/BQLDA-KHKT là cần thiết; việc điều chỉnh phải đảm bảo tiến độ thực
hiện hợp đồng, nâng cao hiệu quả của dự án, năng lực của nhà thầu phụ phải đáp
ứng yêu cầu để thực hiện các công việc được giao. Nhà thầu chính chịu trách
nhiệm về tiến độ, chất lượng của toàn bộ các công việc do nhà thầu phụ thực
hiện.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh căn cứ ý kiến trên, thực hiện cho phù hợp với quy
định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
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