
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND 
 

Phủ Lý, ngày       tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật 

gói thầu số 01: Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 

thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 
 

Căn cứ các Luật: Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 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; Đấu thầu ngày 26/11/2013; Quy hoạch đô 

thị ngày 17/6/2009; Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch; số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 19/2015/TT-BKHĐT 

ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức 

lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; số 05/2020/TT-

BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua 

Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh Hà Nam: Quyết định số 29/2018/QĐ-

UBND ngày 31/8/2018 về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, 

quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 3/6/2016 về việc phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050; Văn bản số 979/UBND-GTXD ngày 27/4/2021 về việc 

chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030 

tầm nhìn đến năm 2050; số 1493/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán đồ án; số 1596/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về việc phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Phủ Lý: số 1394/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2021 về việc giao nhiệm vụ Khảo sát, Lập điều chỉnh Quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 4516/QĐ-

UBND ngày 17/9/2021 phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Khảo sát, lập 

đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 
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Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thành phố (tại Tờ trình số 155/TTr-

QLĐT ngày 15/10/2021 kèm theo Báo cáo số 83/KQXT-TECHCONS ngày 

15/10/2021 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ - Techcons)  và đề 

nghị của phòng Tài chính kế hoạch (tại báo cáo thẩm định số 497/TĐ-TCKH 

ngày 18/10/2021) về kết quả lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật gói thầu 

số 01: Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật gói 

thầu số 01: Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau: 

1. Nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật: Viện Quy hoạch đô thị và nông 

thôn quốc gia. 

2. Điểm kỹ thuật đạt được: 99,25/100 điểm. 

Điều 2. Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật 

được duyệt, Phòng Quản lý đô thị thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện 

các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: 

Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                      

 

Nơi nhận:      
- Chủ tịch UBND TP (để b/c); 

- Như điều 3;      

- Lưu: VT, TCKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Hoàng Cao Liêm 
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