
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SAN THÀNG 

Số: 1099/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NG HĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

San Thàng, ngày 07 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (Xây dựng)dự án Bảo tồn, 

phát huy Chợ phiên truyền thống San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu 

CHỦ TỊCH UBND XÃ SAN THÀNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu 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 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND xã San 

Thàng về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Bảo tồn, phát huy Chợ phiên truyền thống San Thàng, xã San Thàng, thành 

phố Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND xã San 

Thàng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo tồn, phát 

huy Chợ phiên truyền thống San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 của UBND xã San 

Thàng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04 (xây lắp) thuộc dự án Bảo tồn, 

phát huy Chợ phiên truyền thống San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Báo cáo đánh giá HSDT ngày 

07/12/2022 và Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu ngày 07/12/2022, 

QUYẾT ĐỊNH:    

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp) thuộc 

dự án Bảo tồn, phát huy Chợ phiên truyền thống San Thàng, xã San Thàng, 

thành phố Lai Châu với các nội dung như sau: 
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1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04 (xây lắp) 

2. Tên và địa chỉ của nhà thầu trúng thầu:   

- Tên của nhà thầu: Công ty TNHH MTV Xuân Lâm. 

3. Giá đề nghị trúng thầu: 2.668.361.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm 

sáu mươi tám triệu ba trăm sáu mươi một nghìn đồng). 

4. Hình thức hợp đồng: Đơn giá trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 23 ngày kể từ Chủ đầu tư thông báo khởi công. 

Điều 2. Căn cứ Quyết đinh này, Công ty TNHH MTV Xuân Lâm có trách 

nhiệm thực hiện theo các nội dung nêu trên, các cam kết trong hồ sơ dự thầu và 

Luật Đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nhà thầu Công 

ty TNHH MTV Xuân Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:  
  - Như Điều 3; 

  - UBND thành phố (B/c); 

  - Lưu: VT, HSDA. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Sinh     
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