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        Kỳ Thư, ngày 18 tháng 07 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc phê duyệt chỉ định nhà thầu thi công gói 01.XL  

Công trình: Đường giao thông thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư, hạng 

mục: Tuyến đường ngõ xóm dài 381,1m 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ   
 

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 quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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

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

Căn cứ Quyết đinh số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND 

tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa 

bàn Hà Tĩnh. 

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 15/07/2022 của UBND xã Kỳ 

Thư về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Đường giao thông thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư, hạng mục: Tuyến đường ngõ 

xóm dài 381,1m;  

Căn cứ Quyết định số 178 /QĐ-UBND ngày 15 / 07/2027 của UBND xã 

Kỳ Thư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao 

thông thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư, hạng mục: Tuyến đường ngõ xóm dài 

381,1m; 

Xét đề nghị của Ban Tài chính – Ngân sách xã. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chỉ định nhà thầu thi công gói 01.XL công trình: Đường 

giao thông thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư, hạng mục: Tuyến đường ngõ xóm dài 

381,1m với các nội dung sau: 

1. Nội dung gói thầu: 01.XL Thi công xây dựng Đường giao thông thôn 

Trung Giang, xã Kỳ Thư, hạng mục: Tuyến đường ngõ xóm dài 381,1m theo hồ sơ 

thiết kế được phê duyệt. 

2. Đơn vị chỉ định thầu, giá chỉ định thầu, thời gian hoàn thành: 

- Đơn vị chỉ định thầu: Công ty TNHH XD và TM Phú Minh. 

Địa chỉ: xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Giá chỉ định thầu: 396.727.000 đồng (Giá đã trừ tiết kiệm chi 5%). 



Bằng chữ: (Ba trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn đồng). 

- Thời gian hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã, nhân dân đóng góp, chủ đầu tư huy 

động nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 2. Ban quản lý dự án xã ký kết hợp đồng với nhà thầu theo các nội 

dung trên. 

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

Văn phòng HĐND - UBND xã, Ban quản lý dự án xã và các cơ quan ban 

ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;                                                                                

- Lưu VT./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                             

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

  Phan Văn Thiền 
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