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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11 Thi công  

xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer  

tại huyện Tiểu Cần 

 
 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH 

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 Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 4/9/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 

2742/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 171A/QĐ-SXD ngày 30/11/2020 của Sở Xây dựng 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt thiết kế BVTC- DT xây dựng công trình Cơ sở 

hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần. Dự án: Cơ sở hỏa 

táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại 

huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BDT ngày 04/2/2021 của Trưởng Ban Dân 

tộc tỉnh Trà Vinh về việc cập nhật lại dự toán xây dựng công trình Cơ sở hỏa 

táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Quyết định số 14a/QĐ-BDT ngày 05/2/2021 của Trưởng Ban Dân 

tộc tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu giai đoạn lựa chọn nhà 

thầu thi công công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện 

Tiểu Cần; 
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Căn cứ Báo cáo số 315/BCĐG-XL ngày 15/3/2021 Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây dựng Gia Bảo về việc báo cáo đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 

11 Thi công xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer 

tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Báo cáo số 18/BC-PT ngày 26/3/2021 Công ty TNHH MTV xây 

dựng Phú Trọng về việc báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ 

thuật Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng 

bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Báo cáo số 316/BCĐG-TC ngày 31/3/2021 Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây dựng Gia Bảo về việc báo cáo đánh giá E-HSĐXTC Gói thầu số 

11 Thi công xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer 

tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Báo cáo số 35/BC-PT ngày 05/4/2021 Công ty TNHH MTV xây 

dựng Phú Trọng về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 

số 11 Thi công xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc 

Khmer tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 09/4/2021 giữa Công ty cổ 

phần tư vấn thiết kế xây dựng Gia Bảo và Liên danh Tổng Công ty 789 và Công 

ty Cổ phần công nghệ và thương mại Ngân Hà; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc và đơn vị Ủy thác quản 

lý dự án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11 Thi công xây 

dưng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu 

Cần, với những nội dung sau:  

1. Tên dự án: Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện 

Tiểu Cần. 

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 11 thi công xây dựng công trình Cơ sở hỏa 

táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần. 

3. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh. 

4. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương 

và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để đền bù giải phóng mặt bằng. 

5. Đơn vị trúng thầu:  

- Liên danh Tổng Công ty 789 và Công ty Cổ phần công nghệ và thương 

mại Ngân Hà.  
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- Địa chỉ: Số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội. 

6. Giá trị trúng thầu: 36.156.487.482 đồng (Ba mươi sáu tỷ một trăm 

năm mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi bảy ngàn bốn trăm tám mươi hai đồng). 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 19.032.177.000 đồng. 

- Chi phí thiết bị: 16.173.750.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng:      950.560.482 đồng. 

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.  

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 350 ngày.  

Điều 2. Trưởng phòng Chính sách Dân tộc, Đơn vị Ủy thác Quản lý dự án 

phối hợp với Đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, quy chuẩn, 

quy phạm, đảm bảo khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công việc, thời 

gian thực hiện hợp đồng và thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà 

nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, Trưởng phòng Chính sách Dân 

tộc, Trưởng phòng Tuyên truyền - Pháp luật, Đơn vị Ủy thác Quản lý dự án, 

Liên danh Tổng Công ty 789 và Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại 

Ngân Hà, các đơn vị tư vấn và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban LĐ, Kế toán; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Kiên Ninh 
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