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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn
Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc sở; Nhà kính
phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông
nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi cây dâu tây
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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 về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy
định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa
tài sản công;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định
chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường
xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UB ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022;

Xét hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Quảng
Thành Chi nhánh Đông Hà;
Theo đề nghị của phòng Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ
thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị
thuộc sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi cây dâu tây với những nội
dung chủ yếu sau:
1 Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Quảng
Thành Chi nhánh Đông Hà.
- Địa chỉ: số 66 - Đoàn Hữu Trưng - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
- Điện thoại: 0233.3555.168
2 Th i gian thực hiện: 20 ngày.
3

oại hợp đ ng: Trọn gói.

4 Giá chỉ định thầu: Theo quyết định của cấp có thẩm quyền
Điều 2. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành chi nhánh Đông
Hà chịu trách nhiệm thực hiện công tác tư vấn theo đúng quy định của pháp luật
hiện hành
Điều 3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Chánh Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán, Giám đốc Công
ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành chi nhánh Đông Hà và các cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này /.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ưu: VT, KH-TC.
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