
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN SƠN TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /QĐ-UBND Sơn Trà, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Xây lắp 

Công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận Sơn Trà 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 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 Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết các biện pháp thi hành Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức 

mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định 

trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Bộ trưởng 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; 
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Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định một số nội dung về 

quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu công trình Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận Sơn Trà;  

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp, công trình Nhà trưng bày tác phẩm 

nghệ thuật quận Sơn Trà; 

Căn cứ Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây 

lắp, công trình Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận Sơn Trà;  

Căn cứ Quyết định số 4579/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu của gói thầu Xây lắp, công trình Nhà trưng bày tác phẩm nghệ 

thuật quận Sơn Trà; 

Căn cứ E-HSDT gói thầu Xây lắp công trình Nhà trưng bày tác phẩm 

nghệ thuật quận Sơn Trà của các nhà thầu theo biên bản mở thầu vào ngày 

07/12/2022 lúc 09:01; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 04/BCĐG ngày 12/12/2022 

của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu và quản lý dự án Miền Trung; 

Theo Biên bản Thương thảo hợp đồng số 04/2022/TTHĐ ngày 15 tháng 

12 năm 2022 giữa Ban quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà và 

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Saiko và Công ty TNHH 

Huy Như. 

Theo Báo cáo số 1614/BCTĐ-TCKH ngày 16 tháng 12 năm 2022 của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà về việc báo cáo thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp, thuộc công trình Nhà trưng bày tác phẩm 

nghệ thuật quận Sơn Trà; 

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch quận tại Tờ trình số 

1615/TTr-TCKH, ngày 16 tháng 12 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau 

1. Công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận Sơn Trà. 

Gói thầu: Xây lắp. 

Địa điểm xây dựng: Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng.   

2. Chủ đầu tư: UBND quận Sơn Trà. 

Cơ quan điều hành dự án: Ban quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng quận 

Sơn Trà. 

3. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương Mại Saiko và Công ty TNHH Huy Như. 

4. Giá trúng thầu: 14.429.648.825 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn 

trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi tám ngàn, tám trăm hai mươi lăm 

đồng), bao gồm thuế VAT. 

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

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày thực hiện + 120 ngày hoàn 

thiện hồ sơ pháp lý liên quan. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố. 

8. Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo 

quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn và thông báo vốn cho công 

trình.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà thầu thi công có trách nhiệm triển khai thi công công trình đảm 

bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của Nhà nước. 

2. Ban quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng quận triển khai công trình, 

đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26 tháng 01 năm 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, thực hiện thanh 

quyết toán công trình theo quy định của Nhà nước sau khi công trình hoàn 

thành. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng UBND quận; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị quận; Giám đốc Ban quản lý dự án và Giải 

phóng mặt bằng quận; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

quận; Chủ tịch UBND phường An Hải Tây; Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương Mại Saiko; Giám đốc Công ty TNHH Huy Như và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT UBND quận; 

- Lưu: VT, TCKH, C7. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Sơn Trà 
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