UY BAN NHAN DAN
HIJYJN MINH LONG

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc

/QD-UBND

Minh Long, ngày 04tháng 3 näm 2019

QUYT DiNH
Ye vic phê duyt danh sách xp hng nhà thu Gói thn s 05
toàn b phân thi cong xây drng cong trinh: Trtrôrng mu
giáo Long Mai. Htng miic: 02 phông h9c
Cff(J TICH UY BAN NEJAN DAN HUYN MIMI LONG
Can cu Lu.t T chüc ChInh quyn dja phuang ngày 1

9/6/2015;
CAn cir Lut Du thu s 43/2013/QH13 ngày 26/1 1/2013;
CAn cü Ngh dnh s 63/2014/ND-Cp ngày 26/6
/2014 cüa ChInh phü v
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu Thâu ye 1ra chpn nhà thâu;
CAn cir Quy& d:jnh s 33/QD-IJBND ngày 18/01/2019 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phé duyt kê hoach lira chn nha thâu cong
trhih: Tniô'ng mâu giáo Long Mai. Hg m11c: 02 phông h9c;
CAn ccr Quyt dnh s 38/QD-UBND ngày 21/01/2019 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt To chuyen gia 1p ho sa mi thu
và dnh giá ho s dr thâu gói thâu xây dçmg cOng trinh trên dja bàn huyên Minh
Long;
CAn cü Quyt dnh s 47/QD-UBND ngày 23/01/2019 efia Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Ho s mô'i than Gói than so 05 toàn
b phn xây dtmg Cong trmnh: Truè'ng mâu giáo Long Mai. Hang mçic: 02 phông
hoc;
Xét T?i trInh s 45!TTr-BQLngày 26/02/20 19 cüa BQL dci an du tix xay
dirng và phát triên qu5 dat huyên ye vic xin phe duyêt danh sách xêp hang nhà
thâu Gói thâu so 05 toàn b phân xay drng cong trinh: Trung miu giáo Long
Mai. Hang mçlc: 02 phông h9c,
QUYET DNEI:
f)iu 1. Phe duyt danh sách xp hang nhà thu sau. khi dánh giá chi ti&
các M so' dci than Gói than sO 05 toàn b phn xây dçmg cOng trmnh: Trtthng mâu
giáo Long Mai. Hang m1ic: 02 phông h9c, ci the nhu sau:
STT

Ten nhà thu

Thfr tir xp hng

1

Cong ty TNHFI Thành NghTa

01

2

Cong ty TNHH MTV Xây drng Thai M

02

3

COngtyTNFJ-Jxay dcmgThanhDjnJ

03

Diu 2. Can ctr diu 1 Quyt dnh nay, BQL dir an du tix xây dirng và
phát triên qu5 dat huyn tiên hành thuo'ng tháo hçip dông lan 1uçt vói các nha
thu có trong danE sach xep hong và thng hgp cáctài 1iu có lien quan ti&i hành
1p báo cáo danE giá ho sa di,r thâu dê trmnh Chii dâu tir thâm d:jnh, phê duyt kêt
qua dâu thâu theo dung quy dnh.
Biu 3. Quyt djnh nay Co hiu 1?c k tr ngây k.
Diu 4. Chánh Van phOng huyn; Thii tnr&ng CC ca quan: Tài chInE hoch, Kinh té và Ht tang, BQL dtr an dâu tu xây dimg và phát triên qu5 dt
huyn; Chü tjch UBND x Long Mai và các to chirc, dan vj có lien quan chiu
trách nEim thi hành Quyet djnh nay.!.
Noinhân:
-.Nhudiêu4;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
- Lu'u VT.
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