
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 149/QĐ-UBND                        Kỳ Thư, ngày  31 tháng  05 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn thẩm định  

HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: XL.01 Tuyến ống  

truyền tải nhựa HDPE D160 thuộc công trình Nâng cấp đường ống 

 cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu 

số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/01/2022 của Hội đồng nhân 

dân xã Kỳ Thư về kế hoạch phát triễn kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 

47/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của UBND xã Kỳ Thư về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ 

Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160; Quyết 

định số 146/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND xã Kỳ Thư về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ 

Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160; Quyết 

định số 147/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND xã Kỳ Thư về việc phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường ống cấp nước 

sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE 

D160; 

Xét đơn xin nhận thầu và hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng ĐHT 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện Tư vấn thẩm 

định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL.01 Tuyến ống truyền tải 

nhựa HDPE D160 thuộc công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ 

Hải về xã Kỳ Thư với các nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu XL.01 Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160.  

2. Tên dự án: Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ 

Thư. 



 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư 

4. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng ĐHT 

Địa chỉ: Số 136 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

5. Giá trị chỉ định thầu:  814.000 đồng 

 (Bằng chữ: Tám trăm mười bốn nghìn đồng.) 

  Giá đã bao gồm thuế và các phí, lệ phí liên quan. 

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói 

7. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã Kỳ Thư và các nguồn huy động hợp 

pháp khác. 

8. Thời gian thực hiện: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

9. Nhiệm vụ các bên: 

- Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư tiến hành ký kết hợp đồng và tổ chức giám 

sát chất lượng, tiến độ công việc Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn 

nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng ĐHT có trách nhiệm thực hiện công 

việc Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL.01 

Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160 thuộc công trình Nâng cấp đường ống 

cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư đảm bảo đúng theo quy định của pháp 

luật và các quy định hiện hành. 

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

 Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư; bộ phận chuyên môn, kế toán; 

Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng ĐHT; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

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

 

  Nơi nhận: 

 - Như điều 2; 

 - Lưu: VT; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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