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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

Dự án: Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN số 05. 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 

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 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật KCN Ân Thi (KCN số 05 thuộc Khu công 

nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt); 

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật KCN Ân Thi (KCN số 05 thuộc Khu 

công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt); 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 24.12.21/TTHĐ-HC ngày 24/12/2021 

giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán HC về việcthực hiện gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành; Dự án: Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN số 05; 

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án 

Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Ân 
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Thi” (KCN số 5 thuộc Khu công nghiệp và Đô thị Lý Thường Kiệt) được thành lập 

theo Quyết định số 222/QĐ-BQL ngày 11/03/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Dự án: Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 KCN số 05, với những nội dung chính như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán HC. 

Địa chỉ: Số 3325, đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên. 

2. Giá trị trúng thầu(tạm tính): 34.252.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn 
triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn). Giá hợp đồng trên đã bao gồm 

thuế GTGT 10%, và toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ 
của Bên B. Giá trị thanh lý, quyết toán là giá trị được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

3. Hình thức, loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ khi Bên B nhận đủ hồ sơ 
tài liệu từ Bên A. 

Điều 2. Giao Văn phòng Ban, Tổ Công tác căn cứ kết quả lựa chọn nhà 
thầu tại Điều 1, Biên bản thương thảo hợp đồng và các quy định của pháp luật  

có liên quan tham mưu ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn theo quy 
định hiện hành của pháp luật, của tỉnh; thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh 

quyết toán hợp đồng theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo đơn vị tư vấn triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ban, Tổ 

công tác, Kế toán Ban, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Hưng Yên Phát 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Cổng TTĐT cơ quan; 

- Lưu: VT, HS, VP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


