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Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời 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”, thuộc Dự án “Tăng
cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 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 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 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
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;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số
08/TTr-VILG ngày 20/8/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời 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” với nội dung sau:
1. Nội dung của Hồ sơ mời thầu
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
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Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Chương V. Điều khoản tham chiếu
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
(Có Hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu
- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 07 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày
25/8/2020.
- Thời gian nhận Hồ sơ dự thầu: trước 07 giờ 30 phút (giờ Việt Nam),
ngày 21/9/2020.
- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu: Hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia.
Điều 2. Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Thái Bình có trách nhiệm phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng trình tự thủ tục theo
quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Thái Bình, Thủ trưởng
các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VILG.

Nguyễn Xuân Khánh

