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Thanh Hóa, ngày 11 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Tiểu dự án
đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp
bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
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 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối
với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu
Quốc gia;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn: Số 4482/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt dự án
Cấp bách, xung yếu đề điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020; số
2619/QĐ-BNN-PCTT ngày 10/7/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả
thi, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 3087/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/8/2020 về
việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và điều
chỉnh giá gói thầu, tiểu dự án Đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh
Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai
đoạn 2016-2020;
Căn cứ các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Số
358/QĐ-SNN&PTNT ngày 24/7/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; số 395/QĐ-SNN&PTNT ngày 14/8/2020 về
việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế
bản vẽ thi công - Dự toán Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020,
tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai
giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 114/TTr-BQLDANN

2
ngày 08/9/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá EHSĐXKT gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Tiểu dự
án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp
bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 và đề nghị
của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở tại Báo cáo thẩm định ngày
09/9/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói
thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Tiểu dự án đầu tư tu
bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu
đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 như sau:
- Tên nhà thầu: Liên danh Trung tâm chính sách và Kỹ thuật phòng
chống thiên tai và Công ty TNHH tư vấn xây dựng hạ tầng Nông nghiệp
Nông thôn.
- Điểm kỹ thuật: 94,5/100 điểm.
Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông
nghiệp và PTNT Thanh Hóa căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Quyết
định này tiến hành các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh
Hóa; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp
và PTNT Thanh Hóa; Nhà thầu có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KHTC.

Lê Đức Giang

