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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH HẠ
Số: 64 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch Hạ, ngày 23 tháng 4 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, di dời tuyến đường điện 22KV và mở rộng
đường dây 0,4KV vùng NTTS đồng Ghè, xã Thạch Hạ.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HẠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
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; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của
Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình
xây dựng; 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 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND
tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công
trênđịa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 của UBND xã
Thạch Hạ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp,
di dời tuyến đường điện 22KV và mở rộng đường dây 0,4KV vùng NTTS đồng
Ghè, xã Thạch Hạ;
Xét đề nghị của các công chức Địa chính – Xây dựng, Kế toán ngân sách kèm
theo hồ sơ năng lực và đơn xin nhận thầu của Công ty cổ phần Tư vấn - Xây lắp
điện Hà Tĩnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật công trình: Nâng cấp, di dời tuyến đường điện 22KV và mở rộng đường
dây 0,4KV vùng NTTS đồng Ghè, xã Thạch Hạ:

- Nội dung gói thầu: khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, công trình: Nâng
cấp, di dời tuyến đường điện 22KV và mở rộng đường dây 0,4KV vùng NTTS
đồng Ghè, xã Thạch Hạ theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.
- Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần Tư vấn - Xây lắp điện Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Số 175 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Giá chỉ định thầu (tạm tính): 130.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng;
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Điều 2. Giao bộ phận Kế toán ngân sách, Địa chính – Xây dựng thương
thảo ký kết hợp đồng với nhà thầu Công ty cổ phần Tư vấn - Xây lắp điện Hà
Tĩnh theo các nội dung trên và các quy định hiện hành của Nhà nước;
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành .
Văn phòng UBND, Công chức Kế toán ngân sách, Địa chính - Xây dựng,
các đơn vị liên quan và Công ty cổ phần Tư vấn - Xây lắp điện Hà Tĩnh căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VPUBND.
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