
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT. Thanh Miện, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Sân, vườn cổ tích, nhà tập thể chất và các hạng mục phụ trợ 

Trường mầm non thị trấn Thanh Miện (Cơ sở 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH MIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 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;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân thị trấn Thanh Miện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 
công trình: Sân, vườn cổ tích, nhà tập thể chất và các hạng mục phụ trợ Trường 
mầm non thị trấn Thanh Miện (Cơ sở 1); 

Xét năng lực của Công ty CP đầu tư và xây dựng Vicen.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu: Thẩm tra báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng 

công trình: Sân, vườn cổ tích, nhà tập thể chất và các hạng mục phụ trợ Trường 
mầm non thị trấn Thanh Miện (Cơ sở 1).

1. Tên nhà thầu được chỉ định thực hiện: Công ty CP đầu tư và xây dựng 
Vicen.Địa chỉ: Thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

2. Giá gói thầu (tạm tính): 61.630.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu, 
sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thể hiện chi tiết trong hợp đồng.
5. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 2. Công ty CP đầu tư và xây dựng Vicen có trách nhiệm thẩm tra thiết 

kế và dự toán xây dựng trên, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước và 
pháp luật hiện hành.

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND thị trấn, công chức kế toán- tài chính, 
Ban QLDA công trình thị trấn, các đơn vị liên quan, Giám đốc Công ty CP đầu tư 
và xây dựng Vicen chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND thị trấn;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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