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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chỉ định thầu xây lắp công trình:
Hỗ trợ nhà kho, sân phơi Hợp tác xã chế biến lâm sản 1-5
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014;
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 việc
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 3879/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của Ủy ban
nhân dân huyện Tràng Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây
dựng công trình: Hỗ trợ nhà kho, sân phơi Hợp tác xã chế biến lâm sản 1-5;
Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND, ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Tràng về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Hỗ trợ nhà kho, sân phơi Hợp tác xã chế biến lâm sản 1-5;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm
định số 35/BC-TCKH, ngày 13/3/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định thầu xây lắp công trình Hỗ trợ nhà kho, sân phơi Hợp tác
xã chế biến lâm sản 1-5 với các nội dung sau:
1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Hùng Lạng Sơn.
Địa chỉ: Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2. Giá trúng thầu: 562.831.000 đồng.
Trong đó:
- Chi phí xây dựng: 507.984.000 đồng
- Dự phòng cho khối lượng phát sinh: 54.847.000 đồng
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm thông
báo kết quả trúng thầu, kèm theo dự thảo hợp đồng xây lắp tới nhà thầu có tên
trên và thực hiện quản lý xây dựng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Giám
đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Hùng Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: Văn thư, (TC-KH ).
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