
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THANH LIÊM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /QĐ-UBND  Thanh Liêm, ngày       tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 

 Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất  

tại Liêm Phong, huyện Thanh Liêm (Vị trí 2) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM 

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

18/06/2014; 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 22/11/2019; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

xây dựng ngày 17/6/2020; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của UBND huyện 

Thanh Liêm về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công huyện 

Thanh Liêm; 

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Phong, 

huyện Thanh Liêm (Vị trí 2); 

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện 

Thanh Liêm về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Phong, huyện 

Thanh Liêm (Vị trí 2); 

Căn cứ Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND 

huyện Thanh Liêm về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói 

thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm 

(Vị trí 2); 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 01/BC-TĐ 

ngày 11/02/2022 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đại Lâm; xét đề nghị 

của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 41/TTr-QLDA ngày 

21/02/2022, 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá 

quyền sử dụng đất tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm (Vị trí 2) với các nội 

dung sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây 

dựng Vina 68 và Công ty TNHH Long Vũ. 

- Thành viên thứ nhất: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 68; Địa 

chỉ: Thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

- Thành viên thứ hai: Công ty TNHH Long Vũ; Địa chỉ Số 30, ngõ 19, 

đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố Bình Thăng, TT Bình Mỹ, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam. 

2. Giá trúng thầu: 16.059.248.000 đồng. Bằng chữ: (Mười sáu tỷ không 

trăm năm mươi chín triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng). 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 285 ngày  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện ký 

hợp đồng với đơn vị trúng thầu (Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 

Vina 68 và Công ty TNHH Long Vũ) và phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện; Trưởng phòng 

Tài chính và Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện và 

Giám đốc Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 68 và Công ty 

TNHH Long Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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