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Số: 504/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Toàn Thắng, ngày 08 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08; Thi công 

xây dựng Công trình: Nhà lớp học 1 tầng 5 phòng (móng 3 tầng)
trường Tiểu học Toàn Thắng.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TOÀN THẮNG

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 
11 năm 2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật 
tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 
năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 
thứ 9 ban hành kèm theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 
40/2019/QH14;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.ngày 26/11/2013; Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
          Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy 
hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây 
dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 
20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định 477/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà lớp học 1 tầng 5 phòng (móng 3 tầng) 
trường tiểu học Toàn Thắng;

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 20.7/BC-ĐG ngày 20 tháng 7 năm 2022 của 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Bình Minh về việc đánh giá E-HSDT 
Gói thầu số 08; Thi công xây dựng Công trình: Nhà lớp học 1 tầng 5 phòng (móng 
3 tầng) trường tiểu học Toàn Thắng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 15/TĐ-KQLCNT ngày 
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02 tháng 8 năm 2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Line Group về việc thẩm 
định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08; Thi công xây dựng công trình: Nhà 
lớp học 1 tầng 5 phòng (móng 3 tầng) trường tiểu học Toàn Thắng;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế hoạch và đề nghị của Công chức 
Địa chính – Xây dựng – Môi trường xã.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08; Thi công xây 
dựng công trình: Nhà lớp học 1 tầng 5 phòng (móng 3 tầng) trường tiểu học Toàn 
Thắng với những nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 08; Thi công xây dựng công trình.
2. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Kiến Trúc Việt.
Địa chỉ: Số 170 Vườn Tùng khu đô thị Ecorivers, phường Hải Tân, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; ĐT: 02203.863.888.
3. Giá trị trúng thầu: 8.184.119.247,5672 đồng (Làm tròn: 8.184.119.000 

đồng).
(Bằng chữ: Tám tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, một trăm mười chín nghìn 

đồng chẵn).
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày;
5. Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng;
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Điều 2. Văn phòng HĐND; UBND; Kế toán ngân sách xã; Cán bộ phụ trách 

xây dựng; Công ty cổ phần xây dựng Kiến Trúc Việt và các đơn vị có liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành theo chức năng và quyền hạn của mình./.
Nơi nhận:
       - Như điều 2;
       - Lưu VP./.

          CHỦ TỊCH

          Nguyễn Văn Xuân
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