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      ỦY BAN NHÂN DÂN  

      XÃ THẠCH HƯNG 

       Số: 29/QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  Thạch Hưng, ngày 24 tháng 04 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp 

Gói thầu 01-XL Thi công nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng 

theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt. 

Công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HƯNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 06/08/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;  

Căn cứ Quyết định số 184b/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND xã 

Thạch Hưng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi 

công dự toán; Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 của UBND xã 

Thạch Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Nhà đa chức năng 

trường THCS Hưng Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 của UBND xã 

Thạch Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các g i thầu xây 

dựng công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng; 

Xét tờ trình số 26/TTr-CT ngày 15/04/2020 của CN1-Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng 557, phê duyệt kết quả lựa chọn thầu g i thầu số 01-XL công 

trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu g i thầu xây lắp số 01-XL 

Công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng, với các nội dung sau: 

 1. Tên g i thầu: Số 01-XL.  

 2. Nội dung g i thầu: Thi công nhà đa chức năng trường THCS Hưng 

Đồng theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt. 

 3. Tên công trình: Nhà đa chức năng trường THCS Hưng Đồng; 

 4. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Phan Thành An 

 - Địa chỉ: Số 01, ngõ 242, khối 2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. 
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 5. Giá trúng thầu:         3.245.265.000 đồng VN. 

     (Ba tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) 

 6. Thời gian thực hiện hợp đồng:  150 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng) 

   7. Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng trọn g i . 

   8. Nguồn vốn: Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

 Điều 2. Quyết định này c  hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Văn ph ng UBND xã,  ế toán NS, Địa chính – xây dựng, Ban quản lý dự 

án, Giám đốc Công ty TNHH Phan Thành An và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;    

- Lưu VT-UBND. 

 

 

 

                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

    Nguyễn Chính Đàn 
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