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QUYẾT ĐỊNH 

“Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu” 

Công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung và một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  

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 

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật 

Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 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 78/QĐ-VP ngày 28/11/2022 của Chánh Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông V/v phê duyệt dự 

toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa 

chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-SXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông; 
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Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, 

cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-VP ngày 27/02/2023 của Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc chỉ định tư vấn 

lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo và 

nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-VP ngày 27/02/2023 của Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc chỉ định tư vấn 

thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: 

Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đắk Nông; 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định số 21/KQTĐ-SL ngày 03/3/2023 của 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Sông Lam về việc Báo cáo thẩm 

định Hồ sơ mời thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT), công trình: Sửa chữa, cải tạo 

và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Nông, với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. 

2. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

3. Giá gói thầu: 3.779.619.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi 

chín triệu, sáu trăm mười chín ngàn đồng). 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ. 

6. Chủ đầu tư: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

7. Bên mời thầu: Công ty TNHH T&T 48. 

8. Nội dung của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gồm: 

Thuyết minh hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Gồm các phần: 

 Phần thứ nhất: 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 mời thầu và dự thầu. 
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Phần thứ hai: Yêu cầu kỹ thuật; 

- Chương V: Yêu cầu kỹ thuật; 

Phần thứ ba: 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 

9. Đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSMT): 

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nhằm loại bỏ hồ sơ dự 

thầu (E-HSMT) không đáp ứng các điều kiện tiêu quyết quy định trong Hồ sơ 

dự thầu (E-HSDT). 

- Đánh giá về mặt năng lực và kinh nghiệm: Đánh giá theo tiêu chí “đạt”, 

“không đạt’’. Các hồ sơ đáp ứng đáp ứng đạt được yêu cầu về mặt năng lực, 

kinh nghiệm được xét đánh giá về kỹ thuật. 

- Các nhà thầu được chọn vào danh sách ngắn, được so sánh về giá dự thầu 

so với giá công trình được phê duyệt. Nhà thầu nào có giá trị dự thầu sau khi sửa 

lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch thấp nhất, không vượt quá giá công trình được 

duyệt sẽ được xếp thứ nhất và kiến nghị trúng thầu. 

Điều 2. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng 

cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê 

duyệt là căn cứ pháp lý để thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

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

Các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

Đắk Nông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

hiện hành./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo VP; 
- Như Điều 2, 3; 

- Đăng tải Website cơ quan; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

                Phan Quốc Lập 
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