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             Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cải tạo, nâng cấp sửa chữa 

Hội trường lớn” thuộc Công trình “Cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn của Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” 
 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;   

Căn cứ Quyết định số 2354/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo, sửa chữa Hội 

trường lớn của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi Trường; 

Căn cứ Quyết định số 3340/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phê duyệt hồ sơ 

mời thầu gói thầu “Cải tạo, nâng cấp sửa chữa Hội trường lớn” thuộc Công trình 

“Cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội”; 

 Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 24/BC-CT ngày 24 tháng 10 năm 

2019 của Công ty TNHH Kim Tước Việt Nam; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 3851/BBTT-TĐHHN ngày 29 

tháng 10  năm 2019 giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Tuấn Linh; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cải tạo, nâng 

cấp, sửa chữa Hội trường lớn” thuộc Công trình “Cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” ngày 31 tháng 10 năm 2019 

của Tổ thẩm định; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cải tạo, nâng cấp sửa 

chữa Hội trường lớn” thuộc Công trình “Cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” với nội dung như sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển công nghệ 

Tuấn Linh. 

- Giá trúng thầu: 8.795.097.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm chín mươi 

lăm triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn). 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (Kể từ ngày ký hợp đồng) 

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

Điều 2: Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo các nội 

dung được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 và theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản trị thiết bị, Giám đốc Công ty 

Cổ phần Xây dựng và Phát triển công nghệ Tuấn Linh và Trưởng các đơn vị liên 

quan trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
    

Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 

 - Vụ KHTC (để b/c); 

 - KBNN quận Cầu Giấy; 

 - Lưu VT, KHTC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Hoàng Anh Huy 
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Số:               /QĐ-TĐHHN 
Hà Nội, ngày           tháng  3  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Chỉ định Nhà thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị 

 Công trình “Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sân trường và hệ thống hạ tầng cơ 

sở 1 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” 

 
HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội khóa 

XIII; 

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

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

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT- BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ xây dựng về 

việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư  xây dựng công 

trình; 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo, nâng 

cấp, sửa chữa sân trường và hệ thống hạ tầng cơ sở 1 của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội”; 

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 08 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài 

chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 975/BBTT-TĐHHN ký ngày 

13 tháng 3 năm 2020 giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Hà Nội; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản trị thiết bị và Kế hoạch - Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định đơn vị tư vấn giám sát gói thầu “Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng” thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sân trường và hệ 



thống hạ tầng cơ sở 1 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” 

với nội dung cụ thể như sau: 

       1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Hà Nội.  

- Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 20, Tổ 1, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Hà Nội.  

- Giấy CNĐKDN số 0108632558 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 2019. 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00022792 do Sở Xây 

dựng Hà Nội cấp ngày 05/4/2019. 

2. Giá chỉ định thầu  : 237.426.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba 

mươi bảy triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn 

đồng). 

3. Hình thức hợp đồng : Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện  : Theo tiến độ thi công. 

5. Nguồn kinh phí : Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

Điều 2. Giao cho Tổ giám sát cơ sở vật chất có trách nhiệm đại diện Chủ 

đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát xác nhận khối lượng, chất lượng thi công của 

Nhà thầu; Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp tổ chức 

thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Tổ trưởng Tổ giám sát cơ sở vật chất, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài 

chính, Phòng Quản trị thiết bị, Đơn vị tư vấn và Trưởng các đơn vị có liên quan 

trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Vụ KHTC (để báo cáo); 

- Lưu VT, QTTB, KHTC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 
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