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Số:         /TB-UBND                        Thạch Hạ, ngày 24 tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
 

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01-XL: Hạ tầng khu dân cư thôn 
Liên Nhật, xã Thạch Hạ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, 

Thuộc dự án : Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ 
 

 Kính gửi:  - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên 
 

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu 

số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

vi c hư ng d n thi hành Luật Đấu thầu và lựa ch n nhà thầu  ây dựng theo Luật 
Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 
Phủ về quản lý dự án đầu tư  ây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
về s a đổi  bổ sung m t số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh về vi c quy định m t số n i dung về quản lý  thực hi n dự án đầu tư 
công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND thành 
phố Hà Tĩnh về vi c phê duy t chủ trương đầu tư  ây dựng công trình: Hạ tầng 
khu dân cư thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND   ã 
Thạch Hạ về vi c phê duy t báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư  ây dựng công 
trình: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ; Quyết định số 173/QĐ-
UBND ngày 21/8/2020 của UBND  ã Thạch Hạ về vi c phê duy t điều chỉnh dự 
toán  ây dựng công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ; 

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND  ã 
Thạch Hạ về vi c phê duy t kế hoạch lựa ch n nhà thầu thực hi n các gói thầu 
 ây dựng công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ; 

Căn cứ Quyết định Số: 178/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của 
UBND  ã Thạch Hạ về vi c phê duy t kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn lập Hồ 
sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu số 01-XL: Hạ tầng khu dân cư 
thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duy t thu c 
dự án: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ; 

Căn cứ Quyết định Số:200/QĐ-TCG ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Công 
ty TNHH tư vấn và  ây dựng Hoàng Phan  về vi c thành lập Tổ chuyên gia giúp 
vi c đấu thầu Gói thầu số 01-XL: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật   ã Thạch 
Hạ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duy t; 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 31/08/2020 của UBND  ã 
Thạch Hạ về vi c phê duy t Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01-XL: Hạ tầng khu dân 
cư thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duy t; 



Căn cứ báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu số 200/BCĐG-TV do công ty 
TNHH tư vấn và  ây dựng Hoàng Phan lập ngày 19/9/2020 và biên bản thương 
thảo hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu  ếp hạng thứ nhất; 

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND  ã Thạch 
Hạ về vi c phê duy t kết quả lựa ch n nhà thầu gói thầu Gói thầu số 01-XL: Hạ 
tầng khu dân cư thôn Liên Nhật   ã Thạch Hạ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
được duy t; 

Ủy ban nhân dân  ã Thạch Hạ thông báo kết quả lựa ch n nhà thầu đến các 
đơn vị đã tham gia dự thầu gói thầu nêu trên như sau: 

1. Các nhà thầu tham dự: 

 - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên. 

 - Địa chỉ: thôn Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. 

2. Nhà thầu không trúng thầu:  

 - Không có. 

        3. Nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên. 

- Giá trúng thầu: 3.997.108.411 đồng  

(Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm chín mươi bảy tri u m t trăm lẻ tám ngàn bốn 

trăm mười m t đồng. ) 

- Hình thức  hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Theo quy định pháp luật và điều kiện cụ thể 

của Hồ sơ mời thầu 

Đề nghị nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên 

liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ trong thời gian trong thời hạn 10 ngày 

để ký kết hợp đồng. 

Nếu quá thời gian nêu trên, nhà thầu không đến để thương thảo và ký hợp 

đồng thì coi như nhà thầu đã từ chối thực hiện hợp đồng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên..  
- Lưu: VPUB. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 
 
 

Nguyễn Sông Hàn 
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