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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Mua xi măng bao PCB 40 xây 

dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Nam Nghệ An 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH NGHỆ AN 

          Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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 Nghị định số 151/2017 ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

  Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; 

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 Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua xi măng 
bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng NTM và chính sách đặc thù năm 2021 của tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua xi 
măng bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM và chính sách đặc thù năm 2021 của tỉnh 
Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-STC ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính 

Nghệ An về việc chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT và Đánh 
giá HSDT gói thầu số 01,02,03 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Mua xi măng 

bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia Xây dựng NTM và chính sách đặc thù năm 2021 của tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-STC ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính Nghệ 
An về việc chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT và 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01,02,03 thuộc kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu: Mua xi măng bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn 
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thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM và chính sách đặc thù 

năm 2021 của tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ công văn số 21/DO.vn.gen/428 ngày 19/10/2021 (kèm theo 

HSMT) của Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam về 
việc thẩm định, phê duyệt HSMT gói thầu số 01,02,03 thuộc kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu: Mua xi măng bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM và chính sách đặc thù n ăm 2021 
của tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ trờ trình số 169-3/TTr-ICT ngày 25/10/2021 của Công ty cổ phần 
Tư vấn đầu tư xây dựng công nghệ mới_ICT V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói 

thầu số 03: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng nông thôn mới cho các địa 
phương khu vực phía Nam Nghệ An (Kèm theo BCTĐ Hồ sơ mời thầu số 169-

3/BCTĐ-ICT); 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 thuộc kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu: Mua xi măng bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM và chính sách đặc thù năm 2021 

của tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông 

thôn mới cho các địa phương khu vực phía Nam Nghệ An;  

 - Nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 như sau: 

 Phần 1 - THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu; 

 Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu; 

 Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; 

 Chương IV: Biểu mẫu dự thầu; 

 Phần 2 - YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

 Chương V: Phạm vi cung cấp; 

Phần 3 - ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng; 

 Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

 Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng. 

 Điều 2. Hồ sơ mời thầu phải được đóng dấu giáp lai của bên mời thầu 
trước khi phát hành. Bên mời thầu, Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế 
Mediconsult Việt Nam, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công nghệ 
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mới_ICT; các tập thể và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành 
của Nhà nước về Đấu thầu.  

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

  Bên mời thầu, Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt 
Nam, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công nghệ mới_ICT, các tập thể 

và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  

 Nơi nhận: 
 - Như điều 3; 
 - Ban GĐ Sở (để b/c); 
 - Lưu VT, NST, NSHX,TCĐT,TTHTTVTC. 

                  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

                              
                                          

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 
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