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QUYET D!NH
V vic phê duyt Ho so' mri thâu gói thâu: Thu gom, vn chuyn, xtr
rae thai ti di tIch quôc gia dc bit Tan Trào nãm 2020
GIAM DOC SO VAN HOA, THE THAO VA DU LCH
Can ci'r Lut Du th.0 s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 cüa Quc hi;
Can cir Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy
dinh chi tit thi hành môt so Diêu cüa Luât Dâu thâu ye lua chon nhà thâu;
Can cü Thông tu' lien tjch 07/201 5/rFLT-BKHDT-BTC ngày 08/9/2015 cüa
B K hoch và Du tix - B Tài chInh ye hithng dn cung cap, däng tâi thông tin ye
du thu và 1ra chn nhà thâu qua mng; Thông tu' so 04/2017/TT-BKHDT ngày
15/11/20 17 cüa B Kê hoach và Dâu tu ye vic Quy djnh chi tiêt ye 1ira chn nhà
thu qua h thng mng dâu thâu quôc gia;
Can cü Quyt dnh s 468/QD-UBND ngày 16/12/2019 cüa Uy ban nhân dan
tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu kê hoach phát triên kinh té - xã hi và dr toán
ngân sách näm 2020;
Can cü Quyt dnh s 48/QD-SVHTTDL ngày 13/02/2020 cüa Giám dc
Si Van hóa, The thao và Du ljch ye vic thành 1p Ban quán 1 cong trInh: Thu
gom, 4n chuyên, xir l rác thai ti di tIch quOc gia dc bit Tan Trào nàm 2020;
Can cu Quy& djnh s 1 65/QD-UBND ngày 02/3/2020 cüa Uy ban nhân
dan tinh Tuyên Quang ye vic phê duyt kê hoch lra ch9n nhà thâu gói thâu:
Thu gom, 4n chuyên, xü l rae thai tai Khu di tIch quOc gia dc bit Tan Trào
nàm 2020 cüa S Van hóa, The thao và Du ljch;
Can cü H sci mi thu gói thu: Thu gom, vin chuyn, xü l rác thai tai di
tIch quOc gia d.c bit Tan Trào näm 2020 do Cong ty TNHH tu' vn dAu tu va
xây dirng TrI Vit 1p;
Sau khi xem xét Van ban s O3IBC-BQLDA!TDHSMT ngày 10/3/2020 cüa
Ban quân 1 dir an (Si Van hóa, The thao và Du ljch) ye vic Báo cáo thm djnh
HSMT gói thâu: Thu gom, 4n chuyên, xr 1 rác thai ti di tIch quc gia d.c bit
Tan Tráo nàm 2020,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phe duyt H sa mi thu (HSMT) gói th.u: Thu gom, 4n chuyn,
xir 1 rác thai tai di tIch quOc gia dc bit Tan Trào nAm 2020; vii ni dung
chInh, nhu sau:
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1. NQJ dung chu yeu cua Ho so' yeu cau (HSYC):
Thirc hin theo mu h so m?yi th.0 ban hành kern theo Thông tu
vic Quy
04/2017/TT-BKHDT ngày 15/11/2017 cüa Bô Kê hoach và Dâu tu
djnh chi ti& v 1ra chçn nhà thâu qua h thông rnng dâu thâu quôc gia;

so

ye

Chi tit h so mi thu bao gm:
Phn thir nhât: Thu tue du thu.
Chuong I. Chi dn nhà thu.
Chucing II. Bang dU 1iu du thu.
Chuong III. Tiêu chuân dánh giá h so dr thu.
Chuong IV. Biu rnu myi thtu và dr thu.
Phn thir hai: Yêu câu v k5? thut.
Chuong V. Yêu cu v k thu.t.
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Phan thir ba: Dieu kiçn hqp dong va bieu mau hçrp dong.
Chuong VI. Diu kin chung cüa hçip dng.
Chixcing VII. Diu kin cii th cüa hçp dng.
Chuong VIII. Biu mu hqp dng.
(Chi tilt có trong H so' mô'i thcu kern theo)
Diu 2. To chfrc thtrc hiên:
1. Tu vn 1p HSMT và dánh giá HSDT can cir ni dung phé duyt tai
Diêu 1 Quyêt djnh nay to chüc th%rc hin các buâc tiêp theo dung quy djnh hin
hành cüa nhà nuâc ye quàn 1 dir an dâu tix xây dçrng, ye quàn 1 chat 1ung cong
trInh và
dâu thâu.
ye

2. Trong qua trInh thrc hin nu g.p khó khän, vuâng mc vuçYt qua
thâm quyên giâi quyêt; yêu câu Ban quân 1 cOng trInh (Sâ Van hóa, Th thao
và Du ljch) phài tong hgp và 1p thành van bàn báo cáo Chü du tu xem xét
giài quyêt kjp thyi.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tü ngày k.
Các ong(ba): Chánh Van phông SO; Ban quàn 1 cOng trInh; Thu trung
các don vj tu van có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.
Nol nhân:
- Nhix Diêu 3 (thi hành);
- Länh dao Só;
- Luu: VT, KHTC.
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