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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi
trường độc lập, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật
Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường số
55/2014/QH13 của Quốc hội;
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
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án
đầu tư xây dựng; số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa
đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc
lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 2034/QĐBGTVT ngày 17/9/2018, số 1630/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019 phê duyệt, điều chỉnh
Dự án đầu tư; số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 632/QĐ-BGTVT ngày
23/4/2021 phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-08; số
1086/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021 phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-08; số
1660/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2020 phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật Gói thầu TV-08, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;
Trên cơ sở Quyết định số 76/QĐ-BQLDA2 ngày 18/5/2021 của Ban QLDA 2
phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Gói thầu TV-08, Dự án Kết nối giao thông
các tỉnh miền núi phía Bắc;
Xét Tờ trình số 244/TTr-BQLDA2 ngày 14/9/2021 của Ban QLDA 2 đề nghị phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập,
Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 436/CQLXD-PCĐT ngày 20/9/2021 của Cục
Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà thầu Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, Dự án Kết nối
giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc như sau:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Viện Chuyên ngành môi trường;
- Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 1.287.698.104 đồng;
(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn, một
trăm linh bốn đồng)
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 48 tháng;
- Nguồn vốn: Sử dụng vốn đối ứng.
Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:
1. Thực hiện việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.
2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này,
trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm
định số 436/CQLXD-PCĐT ngày 20/9/2021, tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng
với nhà thầu trúng thầu đảm bảo đúng quy định của hiện hành của Nhà nước về quản
lý đầu tư xây dựng. Tổ chức, triển khai thực hiện công tác huy động nhân sự tư vấn và
quản lý hợp đồng, tiến độ công việc theo yêu cầu của Dự án.
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản
lý xây dựng & CL CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.
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