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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện
Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng công trình
sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh
(Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây)
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
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 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tỉnh
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh
ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND
tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản
lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định
số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;
Thực hiện Công văn số 6884/UBND-CNXD ngày 09/11/2018 của UBND
tỉnh về việc sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh
(Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây);
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-VP ngày 25/12/2018 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số
17/QĐ-VP ngày 25/02/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo
kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình sửa chữa, cải tạo
Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ
tỉnh trước đây);
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-SKHĐT ngày 04/3/2019 của Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây
Nam trụ sở UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây);
Theo Biên bản ngày 11/3/2019 giữa Văn phòng UBND tỉnh và Công ty Cổ
phần 19/8 Quảng Ngãi về việc thương thảo hợp đồng thi công gói thầu số 4: Toàn
bộ phần xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ

sở UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây) và đề nghị của Tổ giúp
việc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần
xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở
UBND tỉnh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây), với những nội dung chính
sau:
1. Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần 19/8 Quảng Ngãi; địa chỉ: Tổ 24,
phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Khối lượng, nội dung thực hiện: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và
dự toán được duyệt.
3. Giá chỉ định thầu: 946.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi sáu triệu
đồng), đã bao gồm thuế VAT và các loại phí theo quy định.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2019, tối đa 180 ngày kể từ
ngày Hợp đồng có hiệu lực và bàn giao mặt bằng thi công.
6. Nội dung yêu cầu: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung công việc
theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt; đảm bảo yêu cầu về
khối lượng, chất lượng, mỹ quan, an toàn thi công, an ninh trật tự, vệ sinh môi
trường và Nội quy của Văn phòng UBND tỉnh.
Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ tiến hành
xây dựng hợp đồng với Công ty Cổ phần 19/8 Quảng Ngãi, trình Chánh Văn
phòng UBND tỉnh ký kết hợp đồng, tổ chức việc thi công, giám sát, nghiệm thu
đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và thanh, quyết toán theo quy định hiện
hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Giám đốc
Công ty Cổ phần 19/8 Quảng Ngãi và các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: Ban TVĐU, Lãnh đạo Văn phòng,
Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban TTND, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV (03 bản).
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