ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ĐAK PƠ
Số: 93 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đak Pơ, ngày 18 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ xây dựng công trình: Kiên
cố hóa đường giao thông Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ; Hạng mục: Mặt
đường bê tông xi măng (dài 100m, rộng 3,5m, dày 16cm, mác 250)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 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 06 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 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 Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh
Gia Lai về chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và
kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND huyện
Đak Pơ về việc bố trí vốn ngân sách địa phương để đối ứng thực hiện Chương
trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 20212025;
Thực hiện Công văn số 2410/UBND-TCKH ngày 2/12/2021 của UBND
huyện Đak Pơ về việc triển khai thực hiện nguồn vốn kiên cố hóa hạ tầng giao
thông năm 2022;
Xét hồ sơ năng lực của Công ty và đề nghị của Công chức chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ xây dựng công
trình: Kiên cố hóa đường giao thông Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ; Hạng mục:

Mặt đường bê tông xi măng (dài 100m, rộng 3,5m, dày 16cm, mác 250) với các
nội dung chủ yếu sau:
1. Tên gói thầu:
Lập hồ sơ xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường giao thông Tổ dân phố
1, thị trấn Đak Pơ;
Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng (dài 100m, rộng 3,5m, dày 16cm,
mác 250)
2. Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh
Gia Lai.
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý các chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn
2021 - 2025
4. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Phúc Lộc Yên
Địa chỉ: Tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
5. Giá trị chỉ định thầu (tạm tính): 2.300.000 đồng. (Hai triệu ba trăm
ngàn đồng)
Khi thanh toán thực hiện theo dự toán được phê duyệt và quy định hiện
hành.
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7. Thời gian hoàn thành: 10 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng).
8. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thực hiện các điều như trên, các cam kết
trong dự thảo hợp đồng và biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng.
Các công chức: Địa chính - Xây dựng thị trấn; Tài chính - Kế toán thị
trấn, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ triển khai
thực hiện ký kết hợp đồng, tổ chức quản lý thực hiện gói thầu và thanh quyết
toán theo quy định hiện hành.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn; các công chức: Tài
chính - Kế toán thị trấn; Địa chính - Xây dựng - ĐT&MT thị trấn; Công ty
TNHH Một thành viên Phúc Lộc Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Tuấn.

CHỦ TỊCH

Ngô Thanh Phong

