
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /QĐ-UBND Phước Long, ngày        tháng       năm 2021 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Chi phí khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi + chi phí lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông bé 

(nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập) 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG  

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị Định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ về 

quản lý đầu tư và xây dưng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phước về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND 

tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của 

UBND tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo 

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-SXD ngày 22/03/2021 của Sở xây dựng 

tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án để lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình: Xây dựng cầu bắc qua Sông bé (nối 

thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập); 

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND thị xã 

Phước Long về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi xây dựng công trình: Xây dựng cầu bắc qua Sông bé (nối thị xã Phước Long 

với huyện Bù Gia Mập); 

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND thị xã 

Phước Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi; dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông bé (nối thị xã 

Phước Long với huyện Bù Gia Mập); 

Xét Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 487/BCTĐ-BB ngày 

18/6/2021 của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo và đề nghị của Ban 

QLDA đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 158/TTr-QLDA ngày 22/6/2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu: Chi phí khảo sát lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi + chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi với các nội dung 

như sau:  

1. Tên công trình: Xây dựng cầu bắc qua Sông bé (nối thị xã Phước 

Long với huyện Bù Gia Mập). 

2. Tên gói thầu: Chi phí khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi + chi phí 

lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long. 

4. Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước 

Long. 

5. Nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng 

Tấn Phước. 

6. Giá trị gói thầu:  653.700.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng). 

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long là đại diện 

chủ đầu tư căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo quy định 

hiện hành. 
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Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc 

Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                                                            
- CT, các PCT UBND;  

- Như Điều 3;  

- LĐVP, CV(KT-SX); 

- Lưu VT.                              

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thụy Luân 
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