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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

Yên Định, ngày       tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế 

kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng thôn Trịnh Xá 1,  

xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH  

 Căn cư Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 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 cú Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

  Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Yên Định về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Yên Định; 

 Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Yên Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán công trình: Đường giao thông nội đồng thôn Trịnh Xá 1, xã 

Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Yên Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo 

sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng thôn Trịnh 

Xá 1, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

  Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh 

tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng thôn Trịnh Xá 1, xã Yên Ninh, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính sau: 
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1. Tên đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNH tư vấn đầu tư xây dựng 

Asean. 

- Địa chỉ: Số 130 khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. 

 2. Giá chỉ định thầu: 75.911.000 đồng.  

(Bằng chữ: Bảy lăm triệu, chín trăm mười một nghìn đồng) 

 3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ (Kinh phí thực hiện chính sách 

bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 

Điều 2. Giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện thực hiện chức năng 

của Chủ đầu tư, thông báo kết quả chỉ định thầu và ký hợp đồng với đơn vị nêu 

trên, theo dõi, đôn đốc công việc thực hiện. 

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

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế 

hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban 

QLDA đầu tư xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Giám đốc công ty 

được chỉ định thầu ở Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:  
- Như điều 3 QĐ;  

- Lưu: VT, BQLDA, 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Văn Bình 
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