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                  Kỳ Thư, ngày 16  tháng 11 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v chỉ định thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng 

Gói thầu: 01-XL: Xây dựng công trình theo BVTK thuộc công trình Đường 

điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa 

đến chợ Điếm xã Kỳ Thư. 

 

ỦY 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 phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số nội dung của Luật đấu thầu và chọn nhà; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐND ngày 11/5/2022 của HĐND xã Kỳ 

Thư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường điện chiếu 

sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm 

xã Kỳ Thư; Quyết định số:268 /QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND xã Kỳ 

Thư về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Đường điện 

chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ 

Điếm xã Kỳ Thư; Quyết định số: 269/QĐ-UBND ngày 16 /11/2022 của UBND 

xã Kỳ Thư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình 

Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh 

Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư; 

Xét đơn dự thầu lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 01-XL: Xây dựng 

công trình theo BVTK thuộc công trình Đường điện chiếu sáng đường liên xã 

LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư của Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Tiến Việt; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chỉ định thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 01-

XL: Xây dựng công trình theo BVTK thuộc công trình Đường điện chiếu sáng 

đường liên xã LX10 (GĐ1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ 

Thư với những nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT. 

2. Tên công trình: Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ 

Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư. 

3. Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 



4. Tên nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Tiến 

Việt. 

5. Giá chỉ định thầu: 7.340.000 đồng. 

(Bằng chữ:  Bảy triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) 

6. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 

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

pháp khác. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các ông (bà): Văn phòng UBND xã, ban Địa chính - Xây dựng, Tài chính 

- Kế toán, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng hợp Tiến Việt và các ban 

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

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2;  

- Lưu: VT; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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