
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

           

Số: 82/QĐ-SKH&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày 23 tháng 6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch 

tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

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 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt danh mục các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 12/4/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư 

vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Hợp đồng số 153/2021/HĐTV ngày 12/4/2021 giữa Ban Quản lý 

dự án lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát về việc tư vấn lập HSMT, 

đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-SKH&ĐT ngày 12/4/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 
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Căn cứ Hợp đồng số 212/2021/HĐTV ngày 12/4/2021 giữa Ban Quản lý 

dự án lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw về việc tư vấn thẩm định HSMT, kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-SKH&ĐT ngày 02/6/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói 

thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu tư vấn lập Quy 

hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 

03/6/2021; 

Căn cứ Báo cáo số 75.2021/BC-TVT ngày 05/6/2021 Công ty cổ phần tư 

vấn và phát triển Ngân Phát về đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu tư 

vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Văn bản số 88/CV-NP ngày 05/6/2021 của Công ty cổ phần tư vấn 

và phát triển Ngân Phát về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá 

HSĐXTC gói thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 07/6/2021 giữa Ban Quản lý 

dự án lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

Căn cứ Báo cáo số 1312/BC-DVL ngày 08/6/2021 của Công ty cổ phần sở 

hữu trí tuệ Davilaw về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập 

Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-3030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tờ trình số 20/TTr-BQLDA ngày 

21/6/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch 

tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 
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2. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Địa chỉ: Số 8 ngõ 82 phố Dịch Vọng 

Hậu, khu công nghệ thông tin tập trung, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội; Liên danh gồm: 

- Thành viên liên danh thứ nhất: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến 

trúc Việt Nam; Địa chỉ: Số 8 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, khu công nghệ thông 

tin tập trung, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

- Thành viên liên danh thứ hai: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 

ương; Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội. 

- Thành viên liên danh thứ ba: Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp; 

Địa chỉ: Số 61 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

- Thành viên liên danh thứ tư: Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai; 

Địa chỉ: Số 9 ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. 

3. Giá trúng thầu: 41.568.868.000 đồng. 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm 

sáu mươi tám nghìn đồng. 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng. 

Điều 2: Giao Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 

2021-3030, tầm nhìn đến năm 2050 căn cứ vào kết quả phê duyệt tại Điều 1 thực 

hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, tổ chức ký hợp đồng với đơn vị trúng 

thầu và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. 

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

 - Chánh Văn phòng Sở, Ban quản lý dự án, đơn vị trúng thầu và 

các đơn vị, cá nhân có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Ban QLDA. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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