
 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BĐ 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 

Số:        /QĐ-TTPTQĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày       tháng      năm 2022 
 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng 

hàng rào bảo vệ Khu đất K200, đường An Dương Vương, 

phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QŨY ĐẤT 

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội và 

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 26/3/2016 Quy định chi tiết việc 

sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổi chức chính trị - xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 Quy định về lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

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 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ 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; 
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Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;  

 Căn cứ Văn bản số 2925/UBND-TH ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc làm hàng rào bảo vệ khu đất K200 đường An Dương Vương, phường 
Nguyễn Văn cừ, thành phố Quy Nhơn;  

Căn cứ Văn bản số 328/SXD-QLXDTĐ ngày 24/11/2021 của Sở xây dựng 

Bình Định về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình Hàng rào bảo vệ khu đất K200, đường An Dương Vương, 
phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn;  

Căn cứ Văn bản số 567/STC-TCHCSN ngày 04/3/2022 của Sở Tài chính về 

việc nguồn kinh phí xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất K200 đường An Dương 

Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn;   

Căn cứ Văn bản số 1169/UBND-TH ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc nguồn kinh phí xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất K200 đường An Dương 
Vương, phường Nguyễn Văn cừ, thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ quyết định số 13/QĐ-TTPTQĐ ngày 17/03/2022 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch thực hiện và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng hàng rào bảo vệ Khu đất K200, 

đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn cừ, thành phố Quy Nhơn;Quyết 

định số 21/QĐ-TTPTQĐ ngày 22/03/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về 

việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu thực hiện xây dựng hàng rào bảo vệ 

Khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn;Quyết định số 28/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/03/2022 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu xây dựng 

hàng rào bảo vệ Khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn 

Cừ, thành phố Quy Nhơn; Thông báo số 39/TB-TTPTQĐ ngày 01/4/2022 của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc thông báo danh sách xếp hạng nhà thầu và 

mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng gói thầu xây dựng 

hàng rào bảo vệ Khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn 
Cừ, thành phố Quy Nhơn; 

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/4/2022 giữa Trung tâm 

Phát triển qũy đất với Công ty TNHH Dịch vụ và xây dựng Hoàng Minh; 

Xét đề nghị của Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hàng rào 

bảo vệ Khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, với những nội dung chính sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ và xây dựng Hoàng Minh. 

2. Giá gói thầu: 149.000.000đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín 

triệu đồng chẵn. 
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3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế đã được UBND tỉnh 

giao tại Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 về việc giao dự toán 

ngân sách địa phương năm 2022. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày khởi công. 

Điều 2. Công ty TNHH Dịch vụ và xây dựng Hoàng Minh có trách nhiệm 

thực hiện công việc theo Điều 1 của quyết định này đảm bảo đúng quy định hiện 

hành của Nhà nước và đúng tiến độ. 

Điều 3. Các phòng thuộc Trung tâm Phát triển qũy đất; Giám đốc Công ty 

TNHH Dịch vụ và xây dựng Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở TN&MT (b/c); 

- VP Đăng ký đất đai tỉnh (để đăng tải trên 

trang web Sở TNMT); 

- Lãnh đạo trung tâm; 

- Lưu: VT, QLPTQĐ, AN. 

 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                      Trần Thế Bửu 
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