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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013; 

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 định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 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; 

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 

công trình: Sở Tài chính, hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và thay mái nhà 2 tầng; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25/5/2022 giữa Sở Tài chính Gia Lai và Công 

ty TNHH tư vấn Thiết kế và Xây dựng Phúc Nguyên Gia Lai; 

Xét đơn xin nhận thầu số 46/ĐNT-TV ngày 25/5/2022 của Công ty TNHH tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng Phúc Nguyên Gia Lai; 

Xét đề nghị của Trưởng ban quản lý dự án công trình: Sở Tài chính; hạng mục: Sửa 

chữa nhà làm việc và thay mái nhà 2 tầng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với những nội dung chính sau: 

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

2. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn Thiết kế và Xây dựng Phúc Nguyên Gia Lai. 

Địa chỉ: Số 10 Trần Bội Cơ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 24.715.000 (đồng). 

(Bằng chữ: Hai mươi tư triệu bảy trăm mười lăm nghìn đồng) 

4. Loại hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng. 



 

Điều 2: Trưởng phòng Tổng hợp Sở, Trưởng ban quản lý công trình, Công ty TNHH tư 

vấn Thiết kế và Xây dựng Phúc Nguyên Gia Lai và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.  
 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, BQLDA. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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