
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VĂN YÊN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 100/QĐ-UBND 
 

    Văn Yên, ngày 05 tháng  8  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

Công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: 

Cải tạo các hạng mục phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha 

Địa điểm: TDP Hòa Bình, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

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

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

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;  

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

 Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND phường Văn 

Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật 

chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo các hạng mục phụ trợ, lắp đặt 

bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha; 

 Căn cứ vào Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân phường Văn Yên Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo 

các hạng mục phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha; 

 Xét đề nghị của Trường Tiểu học Văn Yên tại Tờ trình số 35 /TTr-THVY ngày 

04/8/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa 

chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo các hạng mục 

phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa 

chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo các hạng mục 

phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha, với các nội dung như sau: 

 

 



Đơn vị tính: Đồng 

STT Tên gói thầu 

 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

01.XL. Cải tạo 

các hạng mục 

phụ trợ 

129.494.000 

(Đã trừ 5% 

tỷ lệ tiết 

kiệm theo 

quy định) 

Chỉ định 

thầu 

 

 
Tháng 8 

năm 2020 

Trọn 

gói 

 

30 ngày 

kể từ 

ngày ký 

hợp đồng 

2 

02.TB. Lắp đặt 

thiết bị điện 3 

pha 

43.214.000 

15 ngày 

kể từ 

ngày ký 

hợp đồng 

3 

03.TB. Lắp đặt 

thiết bị bảng 

biểu, cột cờ 

43.777.000 

15 ngày 

kể từ 

ngày ký 

hợp đồng 

 

4 

04.TVGS. Tư 

vấn giám sát thi 

công XD công 

trình 

4.477.000 

Theo tiến 

độ thi công  

gói thầu 

xây lắp 

 Cộng 220.962.000      

Nguồn vốn đầu tư: Vận động tài trợ theo Công văn số 5027/UBND-VX ngày 

31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Giao Trường Tiểu học Văn Yên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt đảm bảo theo đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; 

Văn phòng Cấp ủy Chính quyền, Trường Tiểu học Văn Yên; Tài chính kế 

toán, Địa chính Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Lê Đình Thắng 
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