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Đắk Nông, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 

lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

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 59/2015/NĐ–CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

 Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND, ngày 11/12/2019 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND, ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương – Dự toán kinh phí dự án: Điều tra, đánh 

giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Công văn số 5117/UBND-KTN, ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc gia hạn thời gian thực hiện tổng điều tra, đánh giá tài nguyên 

đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND, ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Điều tra, đánh giá 

ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-STNMT, ngày 14/12/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: 

Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: 

Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 126/BCĐG-AP, ngày 29/12/2020 của Công ty 

Cổ phần ĐT&XD An Phát Đắk Nông về việc báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-

HSDT) gói thầu: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông thuộc dự án: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng, ngày 30/12/2020 được ký giữa Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông với Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Tư vấn Phương Bắc - Trung tâm Phân tích và chuyển giao công nghệ môi 

trường về việc đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng tư vấn gói thầu: Điều tra, 



đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: Điều tra, 

đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 125/BCTĐ-DNL, ngày 31/12/2020 của Công 

ty TNHH MTV KTXD ĐakNongLand về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông thuộc dự án: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Gía đất. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 

lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần 

đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, theo các nội dung sau:   

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn 

Phương Bắc - Trung tâm Phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường. 

Địa chỉ: Lô D1, khu đô thị 31 ha, tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Châu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm VAT): 3.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba 

tỷ, bảy trăm triệu đồng).  

- Giá trị quyết toán là giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

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

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Các bộ phận đánh giá, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chịu 

trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về kết quả đấu thầu gói thầu nêu trên. Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm tiến hành hoàn thiện hợp 

đồng để ký kết hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Gía đất; Liên 

danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc - Trung tâm Phân tích và 

chuyển giao công nghệ môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thực hiện theo các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, đảm bảo đúng quy 

định hiện hành./. 

Nơi nhận:                              KT. GIÁM ĐỐC   

- Như Điều 2, Điều 3; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, KHTCGĐ(L). 
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