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Số: 179 /QĐ-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Phường Hà Huy Tập, ngày 07 tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu: Thi công 

đường giao thông hạ tầng khu dân cư xen dắm  

tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

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

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

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

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

 Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công 

trình bằng nguồn vốn Ngân sách trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng 
của thành phố; 

 Căn cứ Error! Not a valid link. 

 Căn cứ Error! Not a valid link. 

 Căn cứ Error! Not a valid link. 

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 10/BB-UBND ngày 04/9/2020 về việc lựa 

chọn đơn vị tư vấn giám sát xây dựng gói thầu: Thi công đường giao thông hạ 

tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu: 

Thi công đường giao thông hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường 

Hà Huy Tập, với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

2. Chủ đầu tư: UBND phường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh. 



3. Nội dung công việc: Tư vấn giám sát chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thi 

công xây dựng gói thầu: Thi công đường giao thông hạ tầng khu dân cư xen dắm 

tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập. 

4. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH công nghệ xây dựng Huy Hoàng. 

- Địa chỉ: Số 28, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, Tp Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Điện thoại: 0915.220.276 

5. Giá chỉ định thầu: 42.762.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, 

bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng). 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

8. Tiến độ thực hiện: Theo tiến độ thực hiện gói xây lắp. 

9. Nhiệm vụ của các bên: 

 - Giao công chức Địa chính – xây dựng; Tài chính – kế toán tham mưu 

thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát theo quy định. 

 - Đơn vị tư vấn giám sát: Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình 

theo hồ sơ thiết kế được duyệt đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, đúng tiến độ. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Văn phòng HĐND-UBND, công chức: Địa chính – xây dựng, Tài chính – 

kế toán; Giám đốc Công ty TNHH công nghệ xây dựng Huy Hoàng chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                             
- Như điều 2;                                                                                   

- Chủ tịch, các PCT UBND phường;                
- Lưu: VP-UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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