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QUYET D!NH
V vic phê duyt két qua hya ch9n nhà thâu, gói thâu:
Thu gom, vn chuyên, xfr 1 rác thai tti di tIch quôc gia dc bit
Tan Trào nám 2020
GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH
Can cir Lust D.0 thu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 cüa Quc hi;
Can cr Nghj djnh so 63/2014/ND-CPngày 26/6/2014 cüa ChInh phU Quy
dinh chi ti& thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye lira chon nba thâu;
Can cü Thông tu so 58/201 6/TT-BTC ngày 29/3/2016 cüa B Tài chInh quy
djnh chi tit vic sü diing von nba nithc dê mua sam nhàm duy trI hoat dng
thuông xuyên cüa ca quan nhà nuOc, dan vj thuc lirc luçmg vu trang nhan dan,
don vj sr nghip cong lap, t chCrc chInh trj, tO chirc chInh trj -xã hi, to churc
chInh trj xa hi - ngh nghip, to chüc xã hi, to chirc xã hi - nghê nghip;
Can ctr Quyt djnh s 468/QD-UBNID ngày 16/12/2019 cüa Uy ban nhân
dan tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - xã hi và
dir toán ngân sách näm 2020;
Can ciii Quyt djnh s 165/QD-UBND ngày 02/3/2020 cüa Uy ban nhân dan
tinh Tuyên Quang ye vic phê duyt kê hoach 1ra chçn nhà thâu gói thâu: Thu
gom, 4n chuyn, xiii 1 rae thai tai Khu di tIch quôc gia dc bit Tan Trào näm
2020 cüa SO Van hóa, The thao và Du ljch;
Can cü Quyt dnh s 75b/QD-SVHTTDL ngày 04/3/2020 cüa Giám dc
Si Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang ye vic chi djnh thâu gói thâu:
Tu van 1p Ho so miii thâu và dánh giá Ho so dir thâu gói thâu: Thu gom, 4n
chuyên, xiii 1 rác thai tai di tIch quOc gia dc bit Tan Trào nàm 2020;
Can ciii Quyt djnh sé, 48/QD-SVHTTDL ngày 13/02/2020 ciiia Giám dc
S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang ye vic Thành 1p Ban quân 1
cong trInh: Thu gom, 4n chuyên, xiir 1 rác thai tai di tIch quOc gia dc bit Tan
Trào nàm 2020;
Can ciii Báo cáo sO 20/BC-TCG ngày 3 0/3/2020 cüa Cong ty TNHH tu vn
dâu tu và xây dirng TrI Vit ye vic dánh giá Ho so dr thu, gói thu: Thu gom,
4n chuyên, xiii 1 rác thai tti di tIch quOc gia dc bit Tan Trào näm 2020;
Can ciii Báo cáo s 04/BC-BQL/TDKQLCNT ngày 3 1/3/2020 cüa Ban quãn
1 cong trInh (Si Van hóa, The thao và Du 1ch) v vic thm djnh k& qua lira
ch911 nhà thâu, gói thâu: Thu gom, 4n chuyên, xiii 1 rác thai tai di tIch quc gia
dàc biêt Tan Trào nàm 2020;

Can cir cua Biên bàn thuang thào hçip dng, gói thu: Thu gom, 4n
chuyn, xi'r 1 rác thai tti di tIch quôc gia dc bit Tan Trào nàm 2020, ngày
31/3/2020 giüa S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang và Cong ty cô
phân Tuyên Quang Xanh;
Xét d nghj cüa Trithng ban quân 1 cong trInh,
QUVET DINH:
Diu 1. Phê duyt kt qua 1ra chQn nhà thu, gói thu: Thu gom, 4n
chuyn, xir 1 rae thai tii di tIch quôc gia dc bit Tan Trào näm 2020; vói nhüTlg
ni dung chInh, nhis sau:
1. Ten gói thâu: Thu gom, 4n chuyn, xir 1 rae thai tti di tIch quc gia
dàc biêt Tan Trào näm 2020.
2. Don vl trüng thãu: Cong ty cô phân Tuyên Quang Xanh.
3. Giá truing thIu:
884.191.700 dung.
(Tam tram tcm mwcli bn friçu, mt tram chin mu'cri mdt nghln, bay tram dng).
4. Hlnh thtrc hçrp d1ng: Hçp dng tr9n gói.
5. Thô'i gian thtrc hin hqp dông: Ké tili ngày hçip ding có hiu 1irc dn h&
ngày 31/12/2020.
6. Ngun vn thtrc hin: Kinh phi duçic giao tai Quy& djnh s 468/QDUBND ngày 16/12/20 19 cüa UBND tinh giao chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê xã hi và dix toán ngân sách nba nithc näm 2020.
Diu 2. Trách nhim cüa Cong ty c phn Tuyên Quang Xanh: Thrc hin
vic thu gom, 4n chuyên, xü 1 rae thai tai khu di tIch quOc gia dc bit Tan Trào
theo dung khOi 1uçng nêu trong HSMT và Ho sa dir thâu cüa nhà thâu; dam bào
dung yêu câu, ducc Chü dâu tu nghim thu; thirc hin vic thanh toán, quyêt toán
theo di'ing quyêt djnh cüa Lut Ngân sách và các van bàn hu&ng dn thi hành Lut
Ngân sách; tuân thu các quy djnh hin hânh cUa pháp 1ut trong và sau qua trInh
thi cOng, dông thi cam kêt thirc hin day du các nghia vli và trách nhim duçc
nêu trong hçip dông.
Diu 3. Quyt djnh có hiu 1%rc thi hành k tr ngày k.
Các ông (bà) Trueing phông: K hoach - Tài chInh, Quàn 1 Di san van hóa,
Bão tang tinh và các dan vj, Ca nhân có lien quan chu trách nhim thi hành Quyt
dIIII nay.
Noi nhân:
- Nhu Diêu 3 (thrc hién);
- Lãnh dao S&;
- BQL cong trInh;
- Liru: VT, QLDSVH, KHTC..
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