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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân An, ngày14 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Công trình: Kênh mương Đập Giảo
Hạng mục: Kiên cố hóa kênh mương bê tông cốt thép
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số Điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 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 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 10a/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND
xã Xuân An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Kênh mương Đập Giảo; Hạng mục: Kiên cố hóa kênh mương bê tông cốt thép;
Xét hồ sơ dự thầu, năng lực của Công ty cổ phần Anh Vũ Gia Lai.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình:
Kênh mương Đập Giảo; Hạng mục: Kiên cố hóa kênh mương bê tông cốt thép với
những nội dung sau:
1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Anh Vũ Gia Lai
Địa chỉ: 412 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
2. Giá trúng thầu: 531.436.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi mốt triệu
bốn trăm ba mươi sáu ngàn đồng)
3. Loại hợp đồng: Trọn gói
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng)
Điều 2. Giao bộ phận chuyên môn UBND xã Xuân An căn cứ vào các nội
dung phê duyệt tại Điều 1 tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ
các quy định hiện hành.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn của UBND xã liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.
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