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Số:  153  /QĐ-SCT Bình Thuận, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 3b: Tư vấn lập HSMT và 

đánh giá HSDT gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm 

việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 

dãy nhà làm việc cũ, nhà kho, xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh  
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp 

quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử 

dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của 

Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
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thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 3d và 3e công trình: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ 

trong khuôn viên của Sở Công Thương;  

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt phê duyệt dự toán gói thầu số 3, 

3a, 3b, 3c, 3d và 3e công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn 

viên của Sở Công Thương; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 02 dãy nhà làm việc 

cũ, nhà kho, xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SCT ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở 

Công Thương Bình Thuận về việc điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu số 3b và 

3d tại điểm 5.3 và 5.5 thuộc khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 123/QĐ-SCT 

của Sở Công Thương về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 3, 3a, 3b, 3c, 3d 

và 3e công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở 

Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ, nhà kho, xây mới 

sân đường bê tông và nhà vệ sinh; 

Xét đơn xin nhận thầu số 119/2022/ALT-NTĐT ngày 17 tháng 10 năm 

2022 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh và Biên bản thương 

thảo hợp đồng ngày 20 tháng 10 năm 2022 giữa Sở Công Thương Bình Thuận 

và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh về việc Tư vấn lập HSMT 

và đánh giá HSDT gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm 

việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 dãy 

nhà làm việc cũ, nhà kho, xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị nhận thầu Tư vấn lập HSMT và 

đánh giá HSDT gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ 

trong khuôn viên của Sở Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc 

cũ, nhà kho, xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh, với nội dung chủ yếu sau:  

1. Tên công trình: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên 

của Sở Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ, nhà kho, 

xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh. 

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 3b - Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT 

gói thầu số 3. 

 3. Chủ đầu tư: Sở Công Thương Bình Thuận. 
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4. Đơn vị được chọn chỉ định thầu  

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh. 

- Địa chỉ: số 09 Lương Thế Vinh, phường Phú Thủy, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; điện thoại: 0989 212 123. 

 5. Lý do chỉ định thầu: Gói thầu có giá trị trong hạng mức được phép 

chỉ định thầu theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 

của Chính phủ. 

6. Giá chỉ định thầu: 5.650.000 đồng (Năm triệu, sáu trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.  

 8. Phương thức thanh toán: theo quy định hiện hành. 

9. Tiến độ thực hiện: 120 ngày từ khi hợp đồng được ký kết.  

 Điều 2. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh có trách nhiệm 

thực hiện đúng và đầy đủ theo các nội dung tại Điều 1 trên đây và Quy chế 

quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho 

Quyết định số 144/QĐ-SCT ngày ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở công 

Thương về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 3b: Tư vấn lập HSMT 

và đánh giá HSDT gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm 

việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương; hạng mục: Sửa chữa 02 dãy 

nhà làm việc cũ, nhà kho, xây mới sân đường bê tông và nhà vệ sinh. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 

phụ trách kế toán Sở, các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

            GIÁM ĐỐC 

 
 

 

  

              Võ Văn Hòa 
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