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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định gói thầu số 02: đơn vị thi công xây dựng  

Công trình: Cải tạo, sửa chữa một số phòng làm việc và sân vườn trụ sở 

 Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng;  

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 về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-SKHCN ngày 15/10/2021 của Giám đốc Sở 

KH&CN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát và thi công 

xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa một số phòng làm việc và sân vườn trụ sở 

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa; 

  Xét Hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng; 

  Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Chỉ định gói thầu số 02: đơn vị thi công xây dựng công trình: Cải tạo, 

sửa chữa một số phòng làm việc và sân vườn trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ 

Thanh Hóa với những nội dung chính như sau:  

- Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng.  

- Địa chỉ: 177 Trịnh Khả, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa 

- Mã số thuế: 2801167318  

- Giá chỉ định thầu: 342.433.000 đồng.   

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng) 
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- Giá trị trên chỉ là tạm tính, giá trị thanh toán chính thức lấy theo cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ %. 

- Nguồn vốn: Nguồn chi hàng năm của đơn vị theo Thông báo số 

6906/STC-TB ngày 25/12/2020 của Sở Tài chính Thanh Hóa  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng. 

Điều 2. Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng tiến hành hoàn thiện, ký kết, 

thực hiện hợp đồng theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

trước Chủ đầu tư và Pháp luật về chất lượng công trình thi công xây dựng. 

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

 Chánh văn phòng Sở, thành viên Ban quản lý và giám sát xây dựng công 

trình, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng và các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- KBNN tỉnh Thanh Hóa;  

- Lưu: VT, VP.            
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
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