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QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)gói thầu số 08; Thi công xây dựng công 
trình: HTKT Khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện; 

Hạng mục: Tường kè + San nền - Vị trí 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN TÙNG

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 sốđiều 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 đãđược sửa đổi, bổ sung 
một sốđiều 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 tháng 11 năm 2013;Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định 
chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với một số gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy 
định tại Điều 1 Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 
thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 
2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ 
thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định 2385/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu 
tư xây dựngcông trình: HTKT Khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện; Hạng mục: Tường kè + San nền - Vị trí 1;

Căn cứ Quyết định 2420/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
công trình: HTKT Khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện; 
Hạng mục: Tường kè + San nền - Vị trí 1;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-04-2017-tt-bkhdt-quy-dinh-lua-chon-nha-thau-qua-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-367425.aspx


Căn cứ E-HSMT do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Line Group lập và Kết 
quả thẩm định E-HSMT do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Bình Minh 
thẩm định;

Xét đề nghị của văn phòng UBND xã ngày 06 tháng 9 năm 2021kèm theo E-
HSMT gói thầu số 08; Thi công xây dựng công trình:HTKT Khu dân cư tập trung Thờ 
Nợ xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện; Hạng mục: Tường kè + San nền - Vị trí 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08;Thi công xây dựng công 
trình:HTKT Khu dân cư tập trung Thờ Nợ xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện; Hạng 
mục: Tường kè + San nền - Vị trí 1với các nội dung như sau:

Phần I. Thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu 
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu và dự thầu
Phần II. Yêu cầu về kỹ thuật
Chương V. Yêu cầu kỹ thuật
Phần III. Điều kiện 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

(Chi tiết có Hồ sơ mời thầu kèm theo).
Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung phê duyệt tại Điều 1 tổ chức triển 

khai các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Ban quản lý xây 

dựng công trình; Các thành viên thường trực UBND; Công chức làm việc tại bộ phận 
và thủ trưởng đơn vị, tổ chức có liên quancăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

            Nguyễn Anh Tuấn
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