
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THẠCH HƯNG 

Số: 103/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Thạch Hưng, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu số 01.XL: Công trình Mương thoát nước chống ngập úng từ đường 

Trương Quốc Dụng đến cống K15 xã Thạch Hưng, Thuộc dự án:  

Mương tiêu thoát nước chống ngập úng từ đường Trương Quốc Dụng đến 

cống K15 xã Thạch Hưng 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ vào 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 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số nội dung của Luật đấu thầu và chọn lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dư 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: 693/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình Mương tiêu thoát nước chống ngập úng từ đường Trương 

Quốc Dụng đến cống K15 xã Thạch Hưng; 

Căn cứ Quyết định Số: 901/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu thuộc công trình Mương tiêu thoát nước chống ngập úng từ đường 

Trương Quốc Dụng đến cống K15 xã Thạch Hưng; 

Căn cứ Quyết định Số: 83/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 của Ủy ban nhân dân 

xã Thạch Hưng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01.XL: Công trình 

Mương thoát nước chống ngập úng từ đường Trương Quốc Dụng đến cống K15 xã 

Thạch Hưng; 



Căn cứ báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu  Số: 322/BCĐG-TV do công ty 

TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan lập ngày 6 tháng 6 năm 2022; Báo cáo 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Số: 135/BCTĐ-KQLCNT ngày 07/06/2022 

của Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Châu Anh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01.XL: Công trình 

Mương thoát nước chống ngập úng từ đường Trương Quốc Dụng đến cống K15 xã 

Thạch Hưng thuộc dự án: Mương tiêu thoát nước chống ngập úng từ đường 

Trương Quốc Dụng đến cống K15 xã Thạch Hưng với những nội dung sau: 

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Biển Đông Star 

2. Giá trúng thầu: 1.564.664.917 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu 

mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn chín trăm mười bảy đồng.) 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động 

các nguồn vốn hợp pháp khác 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thực hiện các điều trên và các cam 

kết trong Hồ sơ dự thầu, hoàn thiện Hợp đồng, ký kết hợp đồng với Ủy ban nhân 

dân xã Thạch Hưng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3. Bên mời thầu, văn phòng Ủy ban nhân dân xã Thạch Hưng và các 

phòng ban liên quan, đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:  

- Như điều 2; 

- Lưu: VT UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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