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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp  

gói thầu số 05.XL: Xây dựng nhà điều hành trung tâm và nhà đa chức 

năng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

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

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

thầu; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính 

phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư; Quyết định số 

3652/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công dự toán xây dựng công trình; Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 

12/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình; Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban  nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư dự án; Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng 

công trình Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại 

thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh; 

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựngnhà điều hành trung 

tâm và nhà đa chức năng thuộc công trình Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô 

thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố 

thông minh; 

Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói 

thấu số 05.XL công trình Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn 
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giao thông tại thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh; 

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt danh sách xếp hạng gói thầu số 05.XL công trình Xây dựng 

hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh 

hướng đến mô hình thành phố thông minh; 

Căn cứ Văn bản số 2155/UBND-TCKH ngày 08/9/2020 của UBND thành 

phố về việc thương thảo hợp đồng số 05.XL: Xây dựng nhà điều hành trung tâm 

và nhà đa chức năng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án 

Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà 

Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh; 

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 165/TTr-

QLDA ngày 10/9/2020; đề nghị của phòng Tài chính- Kế hoạch tại văn bản thẩm 

định ngày 14/9/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05.XL công trình 

Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà 

Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh, với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: 05.XL: Xây dựng nhà điều hành trung tâm và nhà đa chức 

năng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.  

3. Đơn vị quản lý thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nội dung gói thầu: Xây dựng nhà điều hành trung tâm và nhà đa chức 

năng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.  

5. Nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, hình 

thức hợp đồng:  

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành 

Linh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 3001637502, do Phòng Đăng 

ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 28/02/2012, 

đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 05/02/2017. 

- Giá trúng thầu: 6.578.980.678 đồng (Sáu tỷ, năm trăm bảy mươi tám 

triệu, chín trăm tám mươi nghìn, sáu trăm bảy mươi tám đồng). 

- Tiến độ thi công: 120 ngày. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, bao gồm các nguồn: Nguồn tiết kiệm chi, 

nguồn tăng thu ngân sách hàng năm; nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (đã bố trí 

100.000 triệu đồng tại Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND 

tỉnh). 

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thông báo kết quả trúng 

thầu cho nhà thầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Linh, kiểm tra 

năng lực của nhà thầu theo đúng hồ sơ đề xuất và trực tiếp tiến hành ký kết hợp 
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đồng với nhà thầu theo các nội dung trên và theo đúng quy định hiện hành. 

Nhà thầu được chỉ định thẩu phải thực hiện đảm bảo khối lượng, kỹ thuật, 

chất lượng gói thầu, đảm bảo tiến độ quy định. 

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

Chánh Văn phòng HĐND- UBND thành phố; Trưởng các phòng Tài 

chính- Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Thành Linh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND TP; 

- Lưu VT, TCKH2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
  Trịnh Văn Ngọc 
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