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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG 

 

Số:          /QĐ-SGTVTXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lào Cai, ngày        tháng  11  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
Gói thầu số 21: Thi công xây dựng hạng mục san nền + ngoại thất bổ sung công 

trình trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành 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 Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Phổ 

thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát; 

Căn cứ Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát; 

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-SGTVTXD ngày 16/9/2021 của Sở Giao thông 

vận tải Xây dựng Lào Cai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán 

xây dựng, dự toán các gói thầu công trình trường Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS&THPT huyện Bát Xát, Hạng  mục: Nhà công vụ giáo viên, nhà sinh hoạt 

cộng đồng và các hạng mục phụ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-SGTVTXD ngày 07/10/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Xây dựng Lào Cai phê duyệt cập nhật dự toán các gói thầu công 

trình trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát, Hạng  mục: 

Nhà công vụ giáo viên, nhà sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phụ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-SGTVTXD ngày 12/10/2021 của Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng Lào Cai phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 

21: Thi công xây dựng hạng mục san nền + ngoại thất bổ sung công trình trường 

Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát; 
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Xét Tờ trình số 441/TTr-BQL ngày 04/11/2021 của Ban QLDA đầu tư xây 

dựng và Báo cáo thẩm định của phòng Quản lý xây dựng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 21: Thi công xây dựng 

hạng mục san nền + ngoại thất bổ sung công trình trường Phổ thông dân tộc nội 

trú THCS&THPT huyện Bát Xát, bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quang Sáng 

 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên số 5300206000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký lần đầu 

ngày 06/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/08/2020)    

- Giá trúng thầu: 7.829.062.000 đồng  

(Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, không trăm sáu mươi hai 

nghìn đồng./.)  

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng). 

 - Nguồn vốn: Vốn ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt 

Nam (BIDV) tài trợ + Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh + Vốn ngân sách tập trung.  

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai căn cứ Quyết định phê 

duyệt tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự đầu tư xây dựng 

hiện hành. 

   Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Giám đốc 

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

Quang Sáng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3/QĐ; 
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính; 
- Kho bạc NN Lào Cai; 
- Ban QLDA ĐTXD (03 bản); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Tuấn  
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