
ỦY BAN NHÂN DÂN
 PHƯỜNG VĂN ĐỨC

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

Số: 80/QĐ-UBND           Văn Đức, ngày  27 tháng  4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ định thầu 

Đơn vị tư vấn thẩm tra Bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng
Công trình: Xây dựng trạm y tế phường Văn Đức.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;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 số 50/2014/QH13 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/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 và Quyết định 
21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 
25 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân cấp quản lý Quy hoạch xây dựng, quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Xét hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần phát triển XD và TM Minh Dương 998.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị trúng chỉ định thầu và giá trúng chỉ định thầu gói thầu: 
Tư vấn thẩm tra hồ sơ  Thiết kế Bản vẽ KTTC và dự toán xây dựng công trình: “Xây 
dựng trạm y tế phường Văn Đức” với các nội dung chính sau:

1. Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty cổ phần phát triển xây dựng và 
thương mại Minh Dương 998.

Địa chỉ: Số 8A/72 Phố Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Giá trúng chỉ định thầu: 32.679.000 đồng 

Bằng chữ: Ba mươi hai triệu, sáu trăm bẩy mươi chín nghìn đồng



Trong đó: 
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH TIỀN

1 Chi phí thẩm tra thiết kế XD 16.597.000 
2 Chi phí thẩm tra dự toán CT 16.082.000

Tổng cộng 32.679.000

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành hồ sơ 
thẩm tra thiết kế xây dựng và thẩm tra dự toán công trình là      ngày.

Điều 2. Các ông (bà) Phó chủ tịch UBND; Công chức Kế toán ngân sách; Công 
chức Địa chính - Xây dựng; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 
Hoàng Long HaBiCo và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều2;
   - Lưu VT.                                                                  

CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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