UY BAN NHAN DAN
HUYN MiNH LONG

CONG HOA XA HQI CH(J NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

S&ji,t/QD-UBND

Minh Long, ngày oqtháng 3 näm 2019

QUYET DIMI
V vic phê duyt danh sách xêp hing nhà thâu Gói thu s 07
toàn b phân thi cong xây dirng cong trinh: Trirô'ng mu
giáo Long So'n Hng m1c: 05 phông; san vithn; nhà xe
Cff(J T!CH UY BAN NTIAN DAN HUYN MINEI LONG
Can ci Lut T chirc ChInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15;
Can cir Lu.t Du thu sé, 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can ci Nghj djnh s 63/2014/ND-Cp ngày 26/6 /2014 cüa ChInh phiX v
quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu ciia Lut Dau Than ye 1ira ch9n nba than;
Can ccr Quy& dnh s 32/QD-UBND ngày 18/01/2019 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt kê hoch 1çra ch9n nhà thâu cong
trInh: Truè'ng man giáo Long Soii. Hang miic: 05 phông; San vixô'n; Nhà Xe;
Cthi. cir Quy& djnh s 38/QD-UBND ngày 21/01/2019 cüa Chii. tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt To chuyên gia l.p ho so' mi thâu
và dánh giá ho so' di thâu gói thâu xây dimg cong trInh trên dja bàn huyn Minh
Long;
CAn cir Quyt dnh s 46/QD-UBND ngày 23/01/2019 ci1a ChiX tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Ho so' mi than Gói thâu so 07 toàn
b phân xây dçrng cOng trinh: Trumg man giáo Long Scm. Hang miic: 05 phông;
san vu'ô'n; nhà Xe;
Xét Tè' trInh s 44ITTr-BQLngay 26/02/20 19 cüa BQL dir an du tix xây
dçrng và phát triên qu dat huyn ye vic xin phê duyêt danh sách xêp hang nhà
thâu Gói thâu so 07 toàn b phân xây dimg cOng trInh: Truô'ng man giáo Long
San. Hang mijc: 05 phông; san vuè'n; nhà e,
QUYET IJINET:
Din 1. Phê duyt danh sách xp hng nhà th.n sau khi dánh giá chi ti&
các ho so' dir thâu Gói than sO 07 toàn b phân ây dçrng cong trInh: Trtthng mâu
giáo Long Son. Hang mlic: 05 phông; san vuô'n; nba Xe, ci the nhir San:
STT
Ten nhà thu
Thfr t xp hng
1
Cong ty TNHH Thành NghTa
01
2
Cong ty TNIHH Xây dçmg Thanh Djnh
02
3
Cong ty TNHET MTV Xay dimg Thai M
03

Diu 2. Can ccr diu1 Quyt djnh nay, BQL dir an du tir xây dirng va
phát triên qu5' dat huyn tiên hành thuoiig tháo hçip dông lan 1irçit vói cáo nhà
thu có trong danh sách xêp hang và tong hçp cáo tài 1iu có lien quan tiên hành
l.p báo cáo dánh giá ho sa dir thâu âé trInh Chü dã.0 tu' thâm dnh, phê duyet kêt
qua dâu thâu theo ding quy djnh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngáy k.
Diu 4. Chánh VAn phông huyn; Thu trixó'ng cáo ca quan: Tài chInli hoach, Kinh tê và H. tang, BQL d in dâu tu xây dirng và Phát triên qu dat
huyn; Chü tjch UBND xã Long San và cáo to chirc, dan vj có lien quan chiu
trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.
Ncri n/ian:
-Nhudiu4;
- CT, cac PCT;
- VP: PCVP;
- Lru VT.

