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QUYẾT ĐỊNH  

 Phê duyệt E-HSMT 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 19/06/2015; 

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014 QH 13; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 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; Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 16 /11/2022 

của UBND xã Kỳ Thư về việc chỉ định thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh 

giá Hồ sơ dự thầu 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; 

Xét E-HSMT 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 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tổng 

hợp Tiến Việt lập; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01-XL: Xây dựng công trình theo 

BVTK thuộc công trình Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (GĐ1) từ 
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Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư do Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Tổng hợp Tiến Việt lập lập với những nội dung chính như sau: 

1. E-HSMT gồm 02 tập: 

Tập I -Thuyết minh E-HAMT có 120 trang, gồm có: 

Mô tả tóm tắt. 

Từ ngữ viết tắt. 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E - Hồ sơ đề xuất 

Chương IV. Biểu mẫu yêu cầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. Điều kiện của hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Tập II - Phần thiết kế bản vẽ thi công được Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng ĐHT chụp lại. 

2. Thời gian phát hành E-HSMT: 

Thời gian phát hành E-HSMT, lập hồ sơ dự thầu và xét duyệt sau khi có 

quyết định phê duyệt E-HSMT. 

 Đơn vị tư vấn: Lựa chọn nhà thầu, xét thầu theo quy định của nhà nước 

hiện hành, Ngoài tiêu chuẩn đánh giá quy định trong E-HSMT không được bớt 

hoặc bổ sung thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSMT trong qua trình xét 

thầu; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Văn 

phòng UBND xã, ban Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán và các ban 

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

Nơi nhận: 

- Như điều 3;  

- Lưu: VT; 
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