ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 420/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập báo cáo
nghiên cứu khả thi công trình: Đường giao thông từ
Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
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; Nghị
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 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;
Căn cứ Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh
Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch
đầu tư công năm 2021 (đợt 2);
Căn cứ Công văn số 769/UBND-TH ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Sơn
La về việc thực hiện Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND
tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế
hoạch đầu tư công năm 2021;
Xét kết quả thẩm định tại Báo cáo số 42/BC-TCKH ngày 26/4/2021 của
phòng Tài chính - Kế hoạch và đề nghị tại Tờ trình số 71/TTr-BQL ngày
26/4/2021 của Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập báo
cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng
Khoài, huyện Yên Châu, với những nội dung như sau:
1. Tên công trình: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài,
huyện Yên Châu.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 (Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu
khả thi).
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3. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Khoi và xã Phiêng Khoài, huyện Yên
Châu, tỉnh Sơn La.
4. Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Châu.
5. Đơn vị thực hiện: Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu.
6. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Star Hưng Phát.
- Địa chỉ: Số 387, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố
Hà Nội.
7. Giá trị trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 1.791.747.000 đồng (Bằng
chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng
chẵn).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
9. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).
10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có
hiệu lực).
Điều 2. Ban QLDA ĐTXD huyện (đơn vị thực hiện) căn cứ vào kết quả
lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại điều 1, tổ chức thực hiện đầu tư xây
dựng công trình đúng theo Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các
quy định hiện hành của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng và thanh
quyết toán theo quy định của Luật ngân sách hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài
chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND các xã Chiềng Khoi,
Phiêng Khoài; Giám đốc: Ban QLDA ĐTXD, Công ty cổ phần Star Hưng Phát,
Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy (bc);
- TT. HĐND, UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- CV khối KT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH, B 15b

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường

