UBND TỈNH THÁI BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428 /QĐ-STNMT

Thái Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu VILGTBCS-04: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy và thành phố Thái Bình, tỉnh Thái
Bình thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh
Thái Bình (Dự án VILG tỉnh Thái Bình)
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh
Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài
nguyên và Môi trường;
Căn cứ Hiệp định tài trợ số Cr. 5887-VN ngày 23/12/2016 giữa Chính
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế
tài trợ cho Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay
vốn Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án
“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”;
Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh
Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 (đợt 1) Dự
án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng thực hiện gói thầu VILGTB-CS04 ký ngày 09/12/2020 giữa Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Thái Bình và Trung
tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số
18/TTr-VILG ngày 09/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lựa chọn Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính; địa chỉ:
Số 9, ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành
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phố Hà Nội là đơn vị trúng thầu gói thầu VILGTB-CS-04: Giám sát, kiểm tra,
nghiệm thu gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đông Hưng, huyện
Thái Thụy và thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thuộc Dự án Tăng cường
quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình.
Giá trúng thầu: 816.217.000 đồng (Tám trăm mười sáu triệu, hai trăm
mười bảy nghìn đồng). Giá trị trên đã bao gồm thuế phải nộp.
Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng (Tính từ ngày ký hợp đồng, kể cả
ngày lễ, thứ Bẩy, Chủ nhật).
Nội dung công việc, sản phẩm giao nộp và yêu cầu kỹ thuật: Theo đúng
Hồ sơ dự thầu và Biên bản thương thảo Hợp đồng ký ngày 09/12/2020.
Điều 2. Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Thái Bình có trách nhiệm thực
hiện các thủ tục đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Thái
Bình, Giám đốc Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính và các phòng,
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, VILG.

Nguyễn Xuân Khánh

