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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu giám sát thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường  

Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 

 

   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH2014; 

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

Căn cứ 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 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 09/2/2021 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 một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/5/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15/11/2017;  

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 

31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn 

nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương 

đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật 

Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố 
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Quy Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ 

thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn; 

Căn cứ Công văn số 193/SXD-HTKTTĐ ngày 29/7/2022 của Sở Xây dựng 

tỉnh Bình Định về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở hạng mục công trình thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung 

quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ Công văn số 985/SCT-QLNL ngày 27/6/2022 của Sở Công thương 

về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

hạng mục hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu 

đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy 

Nhơn. 

Căn cứ Báo cáo số 17/BC-KQTT ngày 04/8/2022 của Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Phương Việt Quy Nhơn về việc Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất xung quanh 

Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/8/2022 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công 

trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường 

Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ E - Hồ sơ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng 

Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn do đơn vị tư vấn Công ty 

TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và xây dựng M.T.C lập và báo cáo thẩm 

định Hồ sơ mời thầu của Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất ngày 15/8/2022; 

Xét đề nghị của Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát 

triển quỹ đất. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng 

Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn do đơn vị tư vấn là Công ty 

TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và xây dựng M.T.C lập (Kèm theo quyết 

định là Hồ sơ mời thầu). 

Điều 2. Giao phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát 

triển quỹ đất phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và xây 

dựng M.T.C triển khai thực hiện công tác đấu thầu gói thầu nêu tại Điều 1 Quyết 

định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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Điều 3. Các phòng  thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty TNHH 

Tư vấn Công nghệ Môi trường và xây dựng M.T.C có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- STNMT (b/c); 

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

web STNMT); 

- Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm; 

- Lưu: VT, QLPTQĐ, AN. 

 

 

 

                         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                       

                       Trần Thế Bửu 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-15T15:53:29+0700
	Tỉnh Bình Định
	Nguyễn Mạnh Hoàng<hoangnm@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-15T16:19:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thế Bửu<buutt@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-15T16:35:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-15T16:35:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-15T16:35:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-15T16:35:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




