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QUYET 131NE1
V vic phê duyt k hoich lira ch9n nhà thu cong trinh:
Tru'ô'ng THCS Long So'n; Hng miic: Sü'a chfi'a phông lice, tu'ô'ng rào,
cong ngö; Dja diem xây drng: Xã Long So'n, huyn Mmli Long
CHU T!CH IJ( BAN NI]AN DAN 1IIJYN MIMI LONG
CAn cir Lust T cháe ChInh quyn da phu'o'ng ngày 19/ 6/20 15;
CAn ctr Lu.t D.0 thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
CAn ci Lu.t Dâu tu Cong so 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
CAn c Lu.t Xây di.rng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
CAn ci Ngh djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 ciXa ChInhphü Quy
dinh chi tiêt thi hânh môt so diêu cia Luât Dâu thâu ye lua chon nhà thâu;
CAn ci Nghj djrih so 32/2015iD-CP ngây 25/3 /2015 cüa ChinE phü ye
quán 1 chi phi dâu tu xây dçrng;
CAn c1r Nghj djnh so 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2 015 ci1a ChinE phü ye
Quán 1 chat luçing và báotrl cong trInh xây dirng;
CAn ccr Ngh dnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6 /20 15 ci1a ChInE ph ye
quiXn 1 dir an dâu tu xây dimg;
CAn ci Thông tu so 10/2015/TT-BKEDT ngày 26/10/2015 cña BO Kê
hoch và Dâu tu Quy djnh chi tiêt ye ke hoch 11ra ch9n nhà thâu;
CAn ctr Quyet djnh sO 1930/QE)-UBND ngày 28/12/2018 cüa ChiX tjch
UBND huyn Mirth Long ye vic giao kê ho.ch d:âu tLx ngân sách trung uoiag Va
ngân sách tinE dê thirc hin Chuo'ng trInh MTQG xây dirng nông thôn mói nm
2019;
CAn ctr Quyt dinE s 1303/QD-UBND ngày 25/10/2018 cüa Chü tch
UBND huyn MinE Long ye vic phê duyt báo cáo kinh tê k5 thut cong trInh:
Truè'ng THCS Long San; Süa chtta phông hpc, tirèng rào, cong ngO; Dia diem
xay dçmg: x Long San, huyn MinE Long;
Xét Th trinh so 12/TTr-UBND ngáy 18/02/2019 cüa UBND xA Long San
ye vic xin phê duyt ke hoach 1ira ch9n nhà thâu cong trInh: Tru'ô'ng THCS
Long San; SiXa chtta phông h9c, tuàng rào, cong ngô;
Theo de nghj ciXa phông Tài chinE Kê hoch huyn tai Báo cáo thrn dnh
sO 20/B C-TCK}i ngày 25/02/2019 ye vic thâm djnh kê hoch lira chn nba thu
cOng trInh: Truèng THCS Long San; SiXa chfta phông hçc, tuèng rào, cng ngô,
QTJYET IMNil:
Diu 1. Phe duyt K hoch 1t,ra ch9n nhà thu cong trmnh: Trung THCS
Long San; SiXa chüa phông h9c, tuèng rào, cong ngO, gôm các ni dung chü yêu
sau:

1. Phn cong vic dà thçc hin: Bao grn phn Chi phi do ye hin tr.ng,

1p báo cáo KTKT; thâm dinli thiêt kê bàn ye thi Cong và dr toán, thâm d.nh báo
cáo KTKT tong giá tr thtrc hin là: 61.346.500 dOng, ci1 the:
Bàngsôl
Ni dung cong
STT vic hoc ten
gói thu
ChiphIdove
hiên trng V

1p báo cao
KTKT

2

Thrn djnh báo
cáo KTKT,
thit k BVTC
và dir toán

Giá tn
(dng)

Do'n vj thirc hin

CôngtyTNBiET

Van bàn phê duyt

58.387.100

Quyêt dlnh sO
1303/QD-UBND

ngày 25/10/2018
cüa Ch tich
huyn Minh Long
BáocáoTDsô
100/KQTD-KTHT
2.95 9.400
ngày 25/10/2018
cüa phông KT&HT
huyn

MTV TV&XL An
Phuó'c

Phông KT&HT
huyn Minh Long

Tong cIng giá trj thic hin:

61.346.500 dng

2. Phn cong vic không áp diing du'çrc mt trong các hInh thfrc liia
chQn nhà than: Bao gôm chi phi quail i dçr an, thâm Ira phê duyt quyêt toán
và d1r phông clii tong giá trj là: 3 7.249.500 doug, c11 the:
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3. Phn cOng vic thuc k hoch Iia chçn nhà thu:
Bao gm chi phi tu vn giám sat k thu.t thi cong xây dimg, toàn b phn
thi cong xây dmg cOng trInh (bao gôm cà clii phi hang m1ic chung), tong giá tn.
901.404.000 doug, c1.i the nhu sau:
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• Biu 2. Quyt djnh nay là cn cr d UBND x. Long Soii. tin hành các
buó'c tiêp theo ding tiên d và theo quy djnh hin hành.
Phông Tài chInh - Kê hoch có trách nhim to chüc giám sat, theo dOi
ho.t dng Jira ch9n nhà thâu cong trInh: Trrnmg THCS Long San; Sia chEta
phông h9c, tuèng rào, cong ngO, d:àm bào thc hin theo quy dnh.
Diêu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc kê tr ngày k.
Diêu 4. Chnh Van phông HDND và UBND huyn; Thii truông các ca
quan: Tài chfnh - K ho.ch, Kinh tê & H. tang, Kho bc nhà nuc huyn;
UBND xa Long Son; Hiu tru&ng Trithng THCS Long Son và các to chác, don
v có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
TICH
- CT, PCT;
- VP: PCVP;
- Luu VT.
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