
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

S& 302/QD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt kt qua hra ch9n nhà thu thirc hin gói thâu so 03: 

Ttr vn khão sat, 1p thit kê ban ye thi cong vã dir toán xây dtyng 
cong trInh thuc dj an: Bão quail, tu bô, phc hôi và phát huy giá tr 

di tIch Jjch sr quc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang 
gãn vó'i phát triên du 1ch dn nám 2025 

GIAM DOC SO VAN HOA THE THAO VA DU CH 

Can thLuIt Dá'u thcu ngày 26/11/2013; 

Gán cii' Nghj djnh s 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cüa ChInh phi Quy 
dinh chi tiêt thi hành Lu42t Dáu tháu ye 4a chQn nhà tháu; 

Can cii' Thông tw s 23/2015/TT-BKHDT ngày 2 1/12/2015 cz.a Bó Ke' 
hogch và Dáu tu Quy dfnh  chi tiêt 1p báo cáo dánh giá ho sc dy thâu; 

C'ãn cá Nghj quyê't sO' 18/NQ-HDND ngày 02/7/2020 cia HDND tinh phê 
duyt chz truv'ng dâu tu dr an Báo quán, tu bO, phyc hOi và phát huy giá trj di 
tIch ljch si quOc gia dgc bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän vái phát trién du 
ljch den nàm 2025; 

Cànci' Quyêt djnh sO' ]135/QD-UBND ngày 20/8/2020 cza Uy ban nhán 
dan tinh ye vicphê duyt dt an: Báo quán, tu bO, phyc hOi và phát huy giá trj di 
tIch ljch si quOc gia dic bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vO'i phát trién du 
ijch den nám 2025; 

Can cü Quyê't dfnh si i]41/QD- UBND ngày 21/8/2020 cia d ban nhán 
dan tinh ye viçc phê duyct ke hogch 4ta chpn nhà tháu giai doqn kháo sOt, 1p 
thiêt ice ban ye thi cOng vO dr toOn xOy dyi-zg cOng trInh: BOo quán, tu bó, phyc 
hOi và phát huy giá frf di tIch if ch th quOc gia dc bitt  TOn Trào, tinh Tuyên 
Quang, gãn v&i phOt triên du if ch den näm 2025; 

C'án th Quye't dfnh  sd 273/QD-SVHTTDL ngOy 21/8/2020 cña GiOm dc Sà 
Van hOa, The thao và Du if ch tinh Tuyên Quang ye vic phê duyt E-HSMT gói 
thOu so 03: Ttr vOn kháo sat, ip  thiêt ke ban ye thi cOng và dy' toOn xOy dy'ng cOng 
trInh BOo quOn, tu bO, phyc hOi và phát huy giá trj di tIch ifch  th quOc gia dc bitt 
TOn Trào, tinh Tuyên Quang gOn váiphát triên du ljch den nOm 2025; 

Can ct Quylt d.inh s 300/QD-SVHTTDL ngOy 08/9/2020 cOa SO' VOn hóa, 
The thao và Du ijch tinh Tuyên Quang ye yjéc phê duyt diêu chinh E-HSMT gOi 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
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thcu s 03: Tu' vá'n kháo sat, l2p  thié't ke' bàn ye thi cong và dy' toán xáy dy'ng cOng 
trInh Báo quán, tu hO, phyc hói và phát huy giá trl di tIch ljch s& quOc gia dàc biêt 
Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vó'iphát triên du ljch den nàm 2025; 

Can ci2 Báo cáo dánh giá HSDXKT ngày 13/9/2020 và Báo cáo dánh giá 
HSDXTC ngày 13/9/2020 cia COng TNHH tu' van xáy dmg An Phii Hu'ng gói 
tháu so 03: Tu' van khào sat, 1p thiêt kê bàn ye' thi cOng và dy' toán xây dy'ng 
cOng trInh Báo quán, tu hO, phyc hOi và phát huy giá frj di tIch ljch th quOc gia 
dãc biêt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán váiphát triên du ljch den nàm 2025; 

Can cii' Biên bàn thwo'ng tháo Hcrp dng ngày 13/9/2020 giü'a So' Van 
hóa, The thao và Du ljch vO'i Lien danh COng Co phán Dáu tu' Tan Minh va 
COng ty Co phán M9 thuct và Xáy dy'ng Vit Narn và COng ty CO phán Tu' van 
Thiêt ice - Xáy dy'ng - Kinh doanh Nhà ye gói tháu sO 03: Tu' van kháo sat, l2p 
thiét Ice bàn ye' thi cOng và dy' toán xáy dy'ng cOng trInh Báo quàn, tu hO, phyc 
hOi và phát huy giá trj di tIch ljch th quOc gia dgc biçt Tan Trào, tinh Tuyên 
Quang gán vài phát trién du llch  den nám 2025; 

Can th Báo cáo thdm dfnh  ké't qua ly'a chQn nhà thá'u ngày 13/9/2020 
cza Cong ty TNHH MTV tu' van thiét ké Tan Long gói tháu sO 03. Tic van kháo 
sat, 4pthiêt kê bàn ye' thi cOng và dy' toán xdy dy'ng cOng trinh Báo quán, tu bó, 
phyc hOi và phát huy giá trj di tich ljch th quOc gia dc bitt Tan Trào, tinh Tuyên 
Quang gán vO'i phát triên du l/ch den nàm 2025, 

Xét d nghj cia Ban Quán lj c4c  an tçii To' trInh s 02/TTr-BQL ngày 
13/9/2020 ye vic dé nghj phê duyt két qua ly'a chQn nhà tháu thy'c hin gói 
tháu sO 03. Tu' van khào sat, lap thiêt 1ê bàn ye' thi cOng và dy' toán xáy dy'ng cOng 
trinh Bào quán, tu ho, phyc hOi vàphát huy giá frj di tIch l/ch s& quOc gia dc 
bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gãn vO'i phát triên du ljch den nàm 2025, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt kt qua 1ira ch9n nhà thu thc hin gói thu s 03: Tu 
van khâo sat, 1p thiêtkê ban v thi cong và dix toán xây dirng cong trInh thuc 
dir an: Bão quãn, tu bô, phiic hôi và phát huy giá trj di tIch ljch sü quôc gia däc 
bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän vOi phát triên du 1ch den nàm 2025, vi noi 
dung nhu sau: 

1. Dorn vj trüng thAu: Lien danh Cong ty C phn Du Ui Tan Minh Va 
Cong ty Co phân M thut và Xây dirng Vit Nam và COng ty Co phân T,r van 
Thiêt kê - Xây drng - Kinh doanh Nhâ. 

- Dja chi: So 473 Nguyn Trãi, phtx&ng Thanh Xuân Nam, qun Thanh 
Xuân, Ha Ni. 

2. Giá trüng thâu: 3.990.473.000 dng 

(Bang chit: Ba t), chin tram chin mico'i triu, bn tram My mu'o'i ha nghln d&'zg) 
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3. Thai gian thirc hin hcip dng: 30 ngây. 

4. HInh thirc hçip dng: Tr9n gói. 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu 1rc k tü ngày k. 

Các ông (bà): Chánb Van phông Sà; Thi trithng các co' quan, dun vj lien 
quan chju trách nhim thi hânh quyêt djnh nay.!. 

Noi nhln: 
- Nhi.r Diêu 2 (thixe hiên); 
- UBND tinh (thay b/c); 
- Sà Kê hoch và Dâu ftr; 
- S& Tài chInh; 
- S& Xây dirng; (phôi hçp) 
- Kho bac Nhà ntxóc tinh; 
- Lien danh Cong ty CPDT Tan Minh vã 
Cong ty CP MT&XD Vit Nam va 
Cong ty CP TVTK-XD-KD Nhà; 

- Cty TNHH MTV TVTK Tan Long; 
- Cong ty TNHH TVXD An Phii Himg; 
- Li.ru VT, KH-TC, BQLDA. 

GIAM DOC 

Au Th1 Mai 
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