
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-SCT Hà Tĩnh, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 01.XL: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương 

 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 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 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

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

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

số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu 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; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; 

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

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 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, 

sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương Hà Tĩnh; 

Căn cứ các Quyết định của Sở Công Thương Hà Tĩnh: số 38/QĐ-SCT ngày 

07/4/2021 về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 03.ĐT. Tư vấn lập Hồ sơ 

yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc 

Sở Công Thương Hà Tĩnh; số 43/QĐ-SCT ngày 16/4/2021 về việc phê duyệt chỉ 

định thầu đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT công trình: 

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương Hà Tĩnh; số 50/QĐ-SCT ngày 

06/5/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01.XL: Cải tạo, sửa chữa 

Trụ sở làm việc Sở Công Thương; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số 01.XL: Cải tạo, sửa 

chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được 



duyệt lập ngày 28/5/2021 giữa Sở Công Thương Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư 

phát triển Phan Nhàn; 

Xét Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của Trung tâm Kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng Hà Tĩnh (Báo cáo số 27/BC-TTKĐ ngày 28/5/2021); Báo cáo thẩm 

định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất của Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Bình 

(Báo cáo số 17/BC-TĐ ngày 31/5/2021); đề nghị của Ban quản lý công trình.    

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.XL: Cải tạo, sửa 

chữa Trụ sở làm việc Sở Công Thương, gồm các nội dung sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Đầu tư phát triển Phan Nhàn; 

Địa chỉ: Khu tập thể Sở Xây dựng, ngõ 3, đường Nguyễn Chí Thanh, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Giá trúng thầu: 1.441.950.000 VNĐ. 

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi nghìn 

đồng chẵn). 

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2021  

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 

Điều 2. Giao Ban quản lý công trình và các phòng, ban chuyên môn chịu 

trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ban quản lý công trình, Công ty CP Đầu tư phát triển Phan Nhàn và các đơn 

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, BQLCT.   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Hoàng Văn Quảng 
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