
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHÚ MỸ 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Mỹ, ngày        tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của                         

gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gói số 03)    

dự án Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến 

đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã Phú Mỹ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 19 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 26 tháng 11 năm 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 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế 

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

gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 74/N -HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND t nh Bà 

 ịa – V ng Tàu về chủ trương đầu tư dự án M  rộng đư ng Phú Mỹ - Tóc Tiên 

(từ khu tái định cư 105ha đến đư ng Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã 

Phú Mỹ; 

Căn cứ  uyết định số 2016/ Đ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Phú Mỹ về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án 

M  rộng đư ng Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đư ng Hắc 

Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã Phú Mỹ; 

Căn cứ  uyết định số 2207/ Đ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Phú Mỹ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư dự án M  rộng đư ng Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 

105ha đến đư ng Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã Phú Mỹ; 

Căn cứ  uyết định số 2439/ Đ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Phú Mỹ về việc phê duyệt Hồ sơ m i thầu dịch vụ qua mạng (E-

HSMT) gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gói số 

03) dự án M  rộng đư ng Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến 

đư ng Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã Phú Mỹ; 
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Theo đề nghị của Ban  uản lý dự án Đầu tư xây dựng tại T  trình số 

249/TTr-DA ngày 08/11/2021 và Báo cáo số 1439/BC-TCKH ngày 16/11/2021 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch về thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất 

đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng (gói số 03) dự án M  rộng đư ng Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái 

định cư 105ha đến đư ng Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã Phú Mỹ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gói số 03) dự án Mở 

rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đường Hắc Dịch – 

Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã Phú Mỹ với nội dung như sau: 

1. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công Chính. Điểm kỹ thuật 94,67 điểm. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã là đại diện chủ đầu tư 

chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, phù hợp với quy định hiện hành. Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách 

nhiệm toàn bộ nội dung đã thẩm định.  

Điều 3. Chánh Văn Phòng thị xã, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, 

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

                                                                                  CHỦ TỊCH 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- CT và các PCT.UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắm 
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