
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày         tháng 11 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công 

trình Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND  

xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
 

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu 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 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số nội dung quản lý  đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 4065/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

UBND thành phố Cao Bằng về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 

2) công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, 

điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh dự toán 

gói thầu thi công xây dựng dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 
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Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua 

mạng (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ 

- HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở 

làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-TTKĐ ngày 12 tháng 10 năm 2022 của 

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng về việc thành 

lập tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công 

trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao 

Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng 

Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Báo cáo số 676/BCĐG-TTKĐ ngày 19 tháng 11 năm 2022 của 

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng đánh giá E-

HSDT gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - 

UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc 

Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 22 tháng 11 năm 2022 giữa 

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố và Công ty TNHH thương mại 

và xây dựng Hoàng Vinh Cao Bằng; 

 Xét Tờ trình số 59/TTr-BQL ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ban quản lý 

dự án đầu tư và xây dựng thành phố về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND 

xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng uỷ - 

HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của phòng Kế hoạch - Tài chính thành phố Cao Bằng tại 

Báo cáo số 109/BC-TCKH ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc 

Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc công trình: 

Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp 

công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng thuộc công trình: Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hưng 

Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ - 

HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. 



3 

2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng 

Vinh Cao Bằng. 

3. Giá trị trúng thầu: 6.699.430.000 đồng. 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày. 

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Ban 

quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố có trách nhiệm:  

1. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 

và 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.  

2. Ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố; 

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Vinh Cao Bằng; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như điều 4 (T/h); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Phòng TCKH TP (03 bản); 

- Ban QLDA ĐT&XD TP (07 bản); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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