UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 4168 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 10 năm 2020

V/v thống nhất nhà thầu được thực hiện
các thủ tục để chỉ định thầu gói thầu số
01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
và lắp đặt thiết bị công trình thuộc đề
án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô
hình bảo vệ môi trường xây dựng nông
thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới,
hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai
đoạn 2017-2020.

Kính gửi: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn.
Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày
26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định
chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 5060/QĐUBND ngày 29/11/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình; số 2647/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y
tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ
môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo
hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017÷2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông
thôn tại văn bản số 885/TTN-QLDA ngày 12/10/2020 về việc thống nhất nhà
thầu được thực hiện các thủ tục để chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn giám sát
thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc đề án thí điểm hoàn thiện
và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới tại các xã
khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 (kèm
theo đơn và Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng chuyển
giao công nghệ xây dựng mới).
Sau khi xem xét, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
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- Thống nhất lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng
chuyển giao công nghệ xây dựng mới để thực hiện các thủ tục chỉ định thầu gói
thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây
dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội
hóa, giai đoạn 2017-2020.
- Giao Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tổ chức lựa chọn
nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
của Chính phủ và các quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHTC.
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