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Số:             /QĐ-SGTVT         Thanh Hoá, ngày        tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Xây dựng công trình 

 Dự án: Sửa chữa đột xuất cống tại Km77+800 và Km78+832,                               

QL.15C, tỉnh Thanh Hóa 

 GIÁM ĐỐC SỞ GTVT THANH HOÁ 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/1/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2013/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; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói 

thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-TCĐBVN ngày 11/02/2020 về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đột xuất cống tại 

Km77+800 và Km78+832/QL.15C, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TCĐBVN ngày 21/02/2020 về việc phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa đột xuất cống tại 

Km77+800 và Km78+832/QL.15C, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2020 về việc giao dự toán 

chi ngân sách nhà nước (lần 1) nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế 

đường bộ năm 2020 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ;   

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-SGTVT ngày 08/4/2020 của Giám đốc Sở 

GTVT về việc phê duyệt giá các gói thầu công trình: Sửa chữa đột xuất cống tại 

Km77 + 800 và Km78 + 832, QL.15C,  tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-SGTVT ngày 17/4/2020 của Giám đốc Sở 

GTVT phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Xây dựng 

công trình thuộc dự án Sửa chữa đột xuất cống tại Km77+800 và 

Km78+832/QL.15C, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-SGTVT ngày 7/5/2020 của Giám đốc Sở GTVT 

về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án sửa chữa 

đột xuất cống tại Km77 + 800 và Km78 + 832, QL.15C,  tỉnh Thanh Hóa; 
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Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-SGTVT ngày 21/5/2020 của Giám đốc Sở 

GTVT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật Gói 

thầu: Xây dựng công trình thuộc dự án sửa chữa đột xuất cống tại Km77 + 800 và 

Km78 + 832, QL.15C, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Tờ trình số 491/TTr-BQLDA ngày 22/5/2020 của Ban QLDA Giao 

thông II Thanh Hóa về việc phê duyệt V/v phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: xây 

dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa đột xuất cống tại Km77+800 và 

Km78+832/QL.15C, tỉnh Thanh Hóa và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu của Tổ thẩm định; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình 

thuộc dự án sửa chữa đột xuất cống tại Km77 + 800 và Km78 + 832, QL.15C, tỉnh 

Thanh Hóa với những nội dung sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty cổ phần vật liệu xây dựng 

Hùng Cường - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đường sắt đường 

bộ Bắc Miền Trung. 

- Giá trị trúng thầu: 10.336.210.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm ba 

mươi sáu triệu, hai trăm mười nghìn đồng),  

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-

SGTVT ngày 07/5/2020 của Giám đốc Sở GTVT. 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ. 

Điều 2. Giám đốc Ban QLDA Giao thông II Thanh Hóa hoàn thiện hợp 

đồng và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo đúng các quy định của Nhà 

nước hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Trưởng phòng: KHTC, Thẩm định KHKT, QLGT; Giám đốc 

Ban QLDA Giao thông II Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:     
- Như điều 3 QĐ;  

- PGĐ Nguyễn Văn Khiên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hiệu 
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