UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 12 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;
Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh
vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh
Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa
học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm
2022;
Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa
chữa Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà
kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông
nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây;
Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Sở KH&CN tỉnh
về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng
Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính ph ục vụ
nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây;

Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn
phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục
vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp
công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây;
Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng
công trình dự án: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;
Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực
nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây do Công ty
cổ phần TS Vina lập;
Theo đề nghị của phòng Kế hoạch - Tài chính và đơn vị Tư vấn Quản lý dự
án - Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành Chi nhánh Đông Hà
tại Tờ trình số 30/TTr-QTC ngày 12/8/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
dự án: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính
phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông
nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây.
(Có E-HSMT chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính, Công ty CP TV&XD Quảng
Thành Chi nhánh Đông Hà căn cứ E-HSMT đã được phê duyệt, tổ chức lựa
chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu số 01: Thi
công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực
thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Công ty CP
Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành Chi nhánh Đông Hà và các cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC, QLDA.
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