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Hà Tĩnh, ngày     tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu (Mã gói thầu: VILG-HTI-CS-04) thuộc dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

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 về quy 

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

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15/11/2017; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu 

được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất 

đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai và Mẫu Hồ sơ mời thầu Dịch vụ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới 

được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-STNMT ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các 
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huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Hương Sơn và Vũ Quang thuộc Dự án: “Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”(VILG) thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Hương Sơn và Vũ Quang thuộc Dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-STNMT ngày 20/5/2021 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu: 

VILG-HTI-CS-04: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc dự án Tăng cường 

quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ E-Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số 0702-2021/BC-THL 

ngày 02/7/2021 và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính số 0714-2021/BC-

THL ngày 14/7/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thịnh Linh; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số 

38/BC-ANP ngày 06/7/2021 và Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá giá hồ sơ tài 

chính số 44/BC-ANP ngày 02/8/2021 của Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và 

tư vấn An Phú;  

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 28/7/2021 giữa Ban Quản lý dự 

án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Hà Tĩnh và 

Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính thuộc Tổng cục Quản lý đất đai; 

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ 

liệu đất đai tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 61/TTr-BQLDVILG ngày 06/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát, kiểm 

tra, nghiệm thu (mã gói thầu VILG-HTI-CS-04) thuộc dự án: Tăng cường quản lý 

đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Tĩnh, với những nội dung sau: 

1. Tên nhà thầu đề nghị trúng thầu: Trung tâm Định giá đất và Kiểm định 

địa chính thuộc Tổng cục Quản lý đất đai;  

- Địa chỉ: Số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

- Mã số đăng ký kinh doanh: 0105112624 

2. Giá đề nghị trúng thầu: 1.947.103.290 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín 

trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm linh ba nghìn, hai trăm chín mươi đồng). Giá trị 

trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 
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4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng (theo tiến độ thi công công trình 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn và Vũ 

Quang). 

5. Phạm vi công việc: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn và Vũ Quang. 

6. Các nội dung cần lưu ý (nếu có): Không. 

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Ban 

Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Tĩnh có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.  

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

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan, chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                 

- Như  Điều 3; 

- Giám đốc, Phó GĐ PT; 

- Lưu: VT, BQLDAVILG, VTN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Hồ Huy Thành 
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