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QUYẾT ĐỊNH
Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng
_______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng
theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ
khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, bao gồm:
1. Lập đồ án quy hoạch xây dựng;
2. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng công trình
sau khi thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
Sau khi có kết quả thi tuyển, chủ đầu tư và tác giả của phương án thiết kế
kiến trúc được lựa chọn trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng để thực hiện việc
lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng khi tác giả của phương
án thiết kế kiến trúc có đủ điều kiện năng lực theo quy định; trường hợp tác giả
phương án kiến trúc không đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh với tổ chức
tư vấn thiết kế có đủ điều kiện năng lực để ký kết hợp đồng với chủ đầu tư. Nếu
tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện lập dự
án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức lựa
chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật;
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3. Rà phá bom mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công
trình thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04
tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện
công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày
đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
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- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
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Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
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