
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN KẾT

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

Số:           /QĐ-UBND Đoàn Kết, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 04 Thi công xây dựng Công trình: 
Đường bê tông thôn Châu Quan, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện (đoạn từ 

đường 392C đến hết nhà văn hóa thôn)

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 
ban hành kèm theo 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 và Luật số 
40/2019/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 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây 
dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND xã 
Đoàn Kết về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 
Đường bê tông thôn Châu Quan, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện (đoạn từ đường 
392C đến hết nhà văn hóa thôn);

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 
UBND xã Đoàn Kết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công 
trình: Đường bê tông thôn Châu Quan, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện (đoạn từ 
đường 392C đến hết nhà văn hóa thôn);
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Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày ngày 04 tháng 01 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết và Công ty TNHH xây dựng Minh Khoa Group.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số 04 Thi công xây dựng công 
trình: Đường bê tông thôn Châu Quan, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện (đoạn từ 
đường 392C đến hết nhà văn hóa thôn) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đường bê tông thôn Châu Quan, xã Đoàn Kết, huyện 
Thanh Miện (đoạn từ đường 392C đến hết nhà văn hóa thôn);

3. Địa điểm xây dựng: Xã  Đoàn Kết, huyện Thanh Miện;

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng Minh Khoa Group; 

5. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Tên gói thầu: Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình;

7. Giá trúng thầu: 854.904.000 đồng (Tám trăm năm mươi tư triệu, chón 
trăm linh bốn nghìn đồng)./.

8. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH xây dựng Minh Khoa Group.

Địa chỉ: Thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương.

Ông: Vũ Đức Cường - Chức vụ: Giám đốc. 

Điện thoại: 098.487.1984 

9. Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng.     
11. Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng.

Điều 2. Văn phòng HĐND-UBND xã Đoàn Kết; Công chức Tài chính Kế 
toán; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty TNHH xây dựng Minh Khoa 
Group căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2; 
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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