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Số:153

/QĐ-BQLKKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Tư vấn thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị,
tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai
TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án
đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 01/2015/TT-BKHĐT
ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ
yêu cầu dịch vụ tư vấn; số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Quy định chi
tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; số
23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;
Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Kon
Tum về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công
nghiệp Sao Mai;
Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc Điều chỉnh số liệu, thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực
hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai;
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BQLKKT ngày 02/10/2019 của Ban quản lý
Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, thời gian tổ chức lựa
chọn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn Thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực
hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai;
Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 07/11/2019 của Ban quản lý
Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu

về kỹ thuật của gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công
trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao
Mai;
Xét Tờ trình số112/TTr-Cty ngày 11/11/2019 của Công ty đầu tư phát triển
hạ tầng khu kinh tế (Kèm theo Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu:
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị,
tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai số 08/ĐGHSĐXTC
ngày 08/11/2019 của Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thọ Lộc),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Tư vấn thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực
hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, như sau:
- Xếp hạng thứ nhất: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông
Kon Tum, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Trần Thạch và Công ty TNHH
MTV Trường Hiếu Kon Tum với giá dự thầ u sau sửa lỗi
, hiê ̣u chin̉ h sai lê ̣ch
(không có giảm giá): 1.917.191.000 đồ ng; Điể m tổ ng hơ ̣p : 96,5 điể m; Thời gian
thực hiê ̣n hơ ̣p đồ ng 60 ngày.
- Xếp hạng thứ hai: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định
với giá dự thầ u sau sửa lỗi , hiê ̣u chỉnh sai lê ̣ch (không có giảm giá): 2.317.557.000
đồ ng; Điể m tổ ng hơ ̣p: 89,6 điể m; Thời gian thực hiê ̣n hơ ̣p đồ ng 60 ngày.
Điều 2. Giao Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế (Đại diện chủ đầu
tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng: Kế hoạch Tổng hợp; Quản lý
Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường; Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế;
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cơ quan có 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;
- Đăng tải trang TTĐT của BQLKKT;
- Lưu: VT, KHTH.
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