
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /QĐ-KHCN Khánh Hòa, ngày      tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: 

 Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ 

Địa điểm: Khu liên cơ 1, số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 

2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm 

việc Sở Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Công văn số 13218/UBND-XDNĐ  ngày 27/12/2021 của UBND 

tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-KHCN  ngày 21 /01/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị 

dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ;  

Xét đề nghị của Văn phòng sở tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa 

học và Công nghệ, ngày  21/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án 

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tại phụ lục kèm 

theo. 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Văn phòng sở có trách nhiệm tổ chức lựa 

chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 

quy định hiện hành. 



2 

 

 

Điều 3. Văn phòng sở, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 

ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Kho Bạc NN tỉnh KH;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 
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PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ 

Địa điểm: Khu liên cơ 1, số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-KHCN ngày     /01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa) 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp dồng 

01 
Tư vấn lập Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật 
64.979.005 

Ngân sách 

nhà nước 
Chỉ định thầu - 

Quý 

I/2022 
Trọn gói 20 ngày 

02 Tư vấn thẩm tra thiết kế 2.579.167 
Ngân sách 

nhà nước 
Chỉ định thầu - 

Quý 

I/2022 
Trọn gói 15 ngày 

03 Tư vấn thẩm tra dự toán 2.499.192 
Ngân sách 

nhà nước 
Chỉ định thầu - 

Quý 

I/2022 
Trọn gói 15 ngày 
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