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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng Công trình: Đầu tư phát triển 

nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 

và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Đầu tư phát triển nông nghiệp thông minh do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 về việc ban 

hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng;  

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-SNN, ngày 22/7/2022 về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư phát triển nông nghiệp 

thông minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND, ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu 

tư phát triển nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thực hiện; 

Xét hồ sơ năng lực của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

Cao Bằng; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/10/2022 giữa Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng và Trung tâm kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng Cao Bằng; 



 

 

 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng Công trình: Đầu tư phát triển nông 

nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, với các 

nội dung chính như sau:  

1. Tên gói thầu: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu thi 

công xây dựng. 

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

3. Đơn vị được chỉ định thầu: Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây 

dựng Cao Bằng. 

Địa chỉ: Km 3, Nà Cáp, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách địa phương (tỉnh bố trí). 

5. Giá trị chỉ định thầu: 6.150.000,0 (Bằng chữ: Sáu triệu một trăm năm mươi 

nghìn đồng chẵn.). 

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng 

Sở; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Trung tâm kiểm định chất 

lượng công trình xây dựng Cao Bằng và Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (T/hiện); 

- BGĐ sở; 

- Lưu: VT, KHTC.  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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