UY BAN NHAN DAN
HUYW MINII LONG
S:,fl4JQD-UBND

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
DQc Ip — Tir do — Hnh phñc
Minh Long, ngày 0? tháng 3 nám 2019

QUY1T D!NH
V vic phê duyt chi djnh do'n vj nhn thu gói thâu thu s 05: Kim toán
công trInh Xây m&i dp La Ta xà Long Hip
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN MIMI LONG
Can cir Lust To chirc ChInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015;
Can cir Lut Du th.0 s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can cirLutXây drng s 50/2014/QR13 ngày 18/6/2014;
Can cir Nghj. djnh s 63/2014tD-CP ngày 26/6/20 14 cüa ChInh phtX v
Quy djrth chi ti& thi hnh meit so diêu cita Lut Dâu thâu ye lira chçn nhà thâu;
Can cr Nghi. djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/20 15 ciXa Chinli. phü v
Quart 1 chi phi dâu tu xây dimg;
Can có Nghi. djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cña ChInli. phñ v
Quart 1 chat lu9ng và bào trI cong trinh xây drng;
Can cá Ngh d:jnh s 59/20151ND-CP ngày 18/6/2015 cña ChinE phiX v
Quän 1 dci an dãu lii xây dirng;
Can cü Quy& djnh s 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quàng Ngài ye vic ban hành Quy djnh ye mt so nhim viii quàn 1 du tu
xây ding trên da bàn tinE Quãng Ngäi;
Can ci Quy& dj.nh s 1417/QD-UBND ngày 27/10/2017 cüa Chü tjch
UBNID huyn Minh Long ye vic phe duyt Báo cáo kinh tê k5 thu.t- xay dimg
cong trInh: Xây mó'i dp La Ta x. Long Hip;
Can ci Quyt drth s 223/QD-UBND ngày 13/4/2018 cüa Chñ tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt kê hoch 1ira ch9n nhà thâu cong
trmnh: Xây mi dp La Ta x Long Hip;
Theo Cong van s 09/TC-KR ngày 04/3/2019 ciXa Phông Tài chinh-K
ho.ch huyn Mirth Long ye vic thiic hin kiêm toán báo cáo quyêt toán các dci
an hoàn thânh do Ban quàn 1 dcr an dâu tu xây dcmg huyn quail i (chiX d.0
tu);
Xét T trinh s 60/TTr-BQL ngày 04/3/2019 cña Ban quàn 1 dçr an d.0
tu xây dmg và phát triên qu dat huyn Minh Long ye vic xin phê duyt chi
djnh dan vj. nh.n thâu gói thâu so 05: Kiêm toán cOng trInh Xây mi dp La Ta
x. Long Hip,
QUYET BINH:
1

Diu 1. Phê duyt chi djnh dcm v nhn thu gói th.0 séi 05: Kim toán
cong trInh Xy mó'i dp La Ta xi Long Hip, v6i nhthig nQi dung sau:
1. Do'n vj nhn thu: Cong ty TNIIII Kim toán và Th.m djr.th giá AFA.
- Dja chi: 142 Duông Xô Vi& Ngh Trnh, Phung Hoà Cumg Nam,
Qun Hâi Châu, Thành phô Ba Nàng, Viêt Nam.
-Giy chng nhin dàng k kinh doanh s 0401632052 ngày 01/10/2017
(thay dôi lan 2) do S kê hoch và Dâu tu thành phô Ba Nãng cap.
- Diên thoai lien lac: 0236.3633333.
2. Giá trj chi djnh thu : 60.720.000 dng.
Bang chib. (Sáu mucli triu, bay tram hal inu'o'i nghIn dng ch&).
3. Loi hqp dông: Tr9n gói.
4. Thôi gian thirc hin hçrp dng: 30 ngày.
Diu 2. Cn cCr vào nhflng nOi dung dugc phê duyt ti Diu 1 cüa Quyt
dnh nay, Ban quãn 1 dci an DTXD&PTQD huyn tiên hành k kêt hçip dông
vo'i don vi nhãn thâu, triên khai thrc hin và thanh quyêt toán theo diing quy
dnh hiên hành cüa Nhà nuo'c.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 1c k tili ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông; Thu truóiig các co quan: TC-KH, KT&HT,
Ban quán 1 dir an DTXD&PTQD huyn, Kho b.c Nhà nuó'c, Chü tjch UBND
x Long Hip, Cong ty TNHH Kiêm toán và Thârn djnh giá AFA và các to
chrc, doii vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyet di:nh này./.
Ncrl nJzn:
-N1rn'thêu4;
- CT, các PCT;
- VP: PC VP;
- Lu'u VT;
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