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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01.XL: Hạ tầng khu 

dân cư Trung tâm hành chính xã Thạch Hưng (Khu N) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HƯNG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật Đấu thầu 

số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

46/2015/NĐ - CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình của Chính phủ, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, 

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết 

về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số: 

05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ 

chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự 

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hạ 

tầng khu dân cư Trung tâm hành chính xã Thạch Hưng (Khu N); 

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình 

Hạ tầng khu dân cư Trung tâm hành chính xã Thạch Hưng (Khu N); 

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND xã 

Thạch Hưng về phê duyệt HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá HSDT gói thầu: 01.XL: 

Hạ tầng khu dân cư Trung tâm hành chính xã Thạch Hưng (Khu N); 



Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BC-ĐGHSDT ngày 06/01/2021 

gói thầu: 01.XL: Hạ tầng khu dân cư Trung tâm hành chính xã Thạch Hưng (Khu 

N) do Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hà Tĩnh lập; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/01/2021 giữa UBND xã 

Thạch Hưng và Công ty cổ phần đầu tư, tư vấn xây dựng và xây lắp Hà Tĩnh về 

việc Thi công xây dựng gói thầu: 01.XL: Hạ tầng khu dân cư Trung tâm hành 

chính xã Thạch Hưng (Khu N); 

Xét đề nghị của cán bộ  địa chính – xây dựng  xã về việc Phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL: Hạ tầng khu dân cư Trung tâm hành chính xã 

Thạch Hưng (Khu N). 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL: Hạ tầng khu 

dân cư Trung tâm hành chính xã Thạch Hưng (Khu N),với các nội dung sau:  

 1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư, tư vấn xây dựng và xây lắp 

Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 75 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 2. Giá trúng thầu: 3.617.509.050 VND (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm mười 

bảy triệu năm trăm linh chín ngàn không trăm năm mươi đồng). 

3. Nguồn vốn: Ngân sách xã bố trí theo kế hoạch vốn hằng năm và huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã; ban địa chính-xây dựng; kế toán 

ngân sách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty cổ phần đầu 

tư, tư vấn xây dựng và xây lắp Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

 

          

- Như điều 3; 

- UBND thành phố Hà Tĩnh (để b/c); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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