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S& 301/QD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phé duyt danh sách nhà thu dáp üng yêu cu v k5 thut cüa gói 
thâu s 03: Tir van khão sat, Ip thiêt kê ban ye thi cong và dty toán xay dtyng 
cOng trInh thuc dij an: Bão quãn, tu bô, phyc hôi và phát huy giá trj di tIch 

llch sir quôc gia dc bit Tan Trào,tinh Tuyên Quang gãn v.ri 
phát triên du ljch den nãm 2025 

GIAM DOC SO VAN HOA THE THAO VA DU L!CH 

Can cirLutDu thdu ngày 26/11/2013, 

Can cir Nghj djnh so' 63/2014/ND-GP ngày 26/6/2014 cia C'hInh phz Quy 
djnh chi tiêt thi hành Lut Dáu tháu ye lu'a chQn nhà tháu; 

Can cir Thông tu' so 23/2015/TT-BKHDT ngày 21/12/2015 cza Bç5 KA 
hoçtch và L)áu hr Quy djnh chi tiêt lçp báo cáo dánh giO hO so' dir thâu, 

C'àn cir Nghf quyê't so' 18/NQ-HDND ngày 02/7/2020 cza HDND tinh phê 
duyt chü tru'cing dâu tu' dir an Báo quán, tu bO, phyc hOi và phát huy giá trj di 
tich ljch sir quOc gia dc bitt  Tan Trào, tinh Tuyên Quang gàn vO'i phát triên du 
lich den nàm 2025; 

Cäncir Quye't djnh so' 1135/QD-UBND ngày 20/8/2020 cia Uy ban nhdn 
dan tinh ye vic phê duyt dr an: BOo quán, tu bó, phyc hOi vO phOt huy giO trf 
di tIch ljch sir quOc gia dc bitt TOn TrOo, tinh Tuyên Quang gOn vó'i phOt trién 
du ljch den nám 2025; 

Cän cir Quylt djnh so' 1141/QD- UBND ngày 21/8/2020 cza cJy ban nhOn 
dOn tinh ye vic phé duyt kê hogch lra chQn nhà thOu giai doçin khOo sOt, 4p 
thiêt kê ban ye' thi cOng và c4r  toán xOy dyng cOng trInh: BOo quán, tu bO, phuc 
hOi và phát huy giO trf di tIch l/ch sir quOc gia dc bitt TOn Trào, tinh Tuyên 
Quang, gOn vó'iphát triên du ljch den nOm 2025; 

Càn cir Quylt djnh so' 2 73/QD-S VHTTDL ngày 21/8/2020 cüa SO' Van 
hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang ye vic phê duyt HO so' mO'i tháu 
gói thOu so 03: Tir vOn khOo sOt, lcp thiêt kê ban ye' thi cOng vO dr toán xOy 
dyng cOng trinh thu(5c dr On.' BOo quán, tu bó, phyc hOi và phát huy giá trj di 
tIch ljch sir quóc gia dgc biçt TOn Trào, tinh Tuyên Quang gOn vói phát triên du 
ljch den nOm 2025,' 



2 

Can c& Báo cáo dánh giá E-HSDXKT cia C'óng ly TNHH tu' vá'n xáy 
drng An Phi Hu'ng ngày 13/9/2020, 

Can th Báo cáo thdm djnh ké't qua dánh giá HSDXKT cza Cóng TNHH 
MTV tu' van thiêt ké Tan Long ngày 13/9/2020; 

Xét d nghj cia Ban Quán lj dic an tgi T& trInh so' 01/TTr-BQL ngày 
13/9/2020 ye vic dé nghj phê duyt két qua dánh giá HSDXKTgói tháu so 03: 
Tir van kháo sat, 1p thiét kê ban ye' thi cong và dr toán xáy dyng cOng trinh, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phé duyt danh sách nhà thtu dáp irng yêu cu v k5 thut cüa gói 
thâu so 03: Tu van khão sat, 1p thiêt ke ban v thi cong và dir toán xay dirng 
cOng trInh thuc dir an: Bão quãn, tu bô, phc hôi và phát buy giátrj di tich ljch 
sir quôc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gãn vâi phát triên du ljch den 
näm 2025, bao gôm: 

- Ten nhâ thu: Lien danh COng ty C phn D.0 tu Tan Minh và Cong ty 
Co phân M thut và Xây drng Vit Nam và Cong ty Co phân Ti.r van Thiêt kê - 
Xây dimg - Kinh doanh Nba. 

- Dja chi: So 473 Nguyn Träi, phumg Thanh Xuân Nam, qun Thanh 
Xuân, Ha Ni. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k tir ngày ks'. 

Các ông (bà): Chánh Van phông Sv; Thu trithng các cci quan, don vj lien 
quan chju trách nhim thi hânh quyêt djnh nay.!. 

Noi nI,in: 
- Nht.r Diëu 2 (thc hiôn); 
- UBND tinh (thay b/c); 
- Sâ Ké hoach và Dâu ti.r; 
- Sâ Tài chInh; 
- So Xây dirng; (phôi hçp) 
- Kho bac Nhà nuóc tinh; 
- Cty TNHH MTV TVTK Tan Long; 
- Cong ty TNHH TVXD An Phá Htrng; 
- Li.ru VT, KH-TC, BQLDA. 

GIAM DOC 

Au Thj Mai 
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