U BAN NHAN DAN
HUYN MINTI LONG

CONG HOA xA HQI CH(J NGHIA VIT NAM
Thc 1p — Tir do — 11inh phüc

S: 1310/QD-UBND

Minh Long, ngày 25 tháng 10 näm 201

QUYET DJNII
V vic chi djnh do'n vj tif vn nhn thu Khão sat, 1p Báo cáo kinh t - k5
thut cong trInh: Xây dirng cong chào huyn Mmli Long
CHU TICH U( BAN NTIAN DAN 1IUYN MINEI LONG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn da phuong ngày 19/6/20 15;
Can cir Lu.t Du thu sé 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can ciirLutXây drng sé 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can ccr Ngh dnh s 63/2014tND-CP ngày 26/6/2014 cüa Chinh phü v
Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diu cüa Lut Dâu Thâu ye 1a ch9n rthà thâu;
Can cá Nghj djnh s6 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 ciia ChInh phü v
Quân 1 chi phi dâu tu xây dimg;
Can cü Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChI.nh phi v
Quãn 1 chat luçing và bào trI cong trmuh xây dirng;
Can có Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh phii v
Quàn 1 dir an d:âu tu xây dimg;
Cncü Ngh dnh s 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 ciia ChInh phi v
süa dôi, bô sung mt so diêu Nghj djuh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cita
ChInh phi ye Quàn 1 dçr an dâu tir xay dçrng;
Can ci Quyt djnh s 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quàng Ngãi ye vic ban hành Quy djnh ye mt sO nhim vii quãn 1' d:âu tix
xây dirng trên dja bàn tinh Quàng Ngãi;
Can cü' Quy& djnh s 60/QD-UBND ngày 25/10/2018 c1ia UBND huyn
Mirth Long ye vic ho sung danh m1ic và giao don vi chuãn bj các dci an dau tu
näm 2018 de thuc hiên dâu tu nàm 2019;
Xét Th trInh s 329/TTr-BQL ngày 25/10/20 18 cüa BQL dci an DTXD &
Phát triên qu5 dat huyn Minh Long v vic xin phê duyt chi dnh &in vj tir
van nhn thâu Khào sat, 1p Báo cáo kinh tê k5 thut cong trInh: Xây dçmg cOng
chào huyn MinE Long,
QUYET DINEI:
Dmu 1. Phê duyt cM djnh don vi tu vk nhn thu Khão sat, l.p Báo cáo
kinh th 1c thi4t cong trmnh: Xây dçrng cOng chào huyn MinE Long vó'i nhftng
ni dung sau:
1. ]Jo'n vj nhn thu: Cong ty TN}IH Tu vn tng hçip BInh MinE.

- Dia chi trii s: S 21 An Ducing Vixang, P. Trân Phü, TP Quàng Ngäi,
tinh Quàng Ngãi.
- Giy chOng nhn dàng k doanh nghip s 4300713129 do s K hoch
và D.0 tu tinh Quãng Ngi cap ngày 20/5/20 13.
2. Giá trj nhn thâu tmtInh: 156.329.756 dng.
(Bcng chib: M7t tram nàm mwcri sáu tru, ba tram hai mu'o'i chin nghIn,
bay tram näm mu'cfi sáu dông).
S dugc chun xác trong qua trInh thm dnh và phê duyt h sa Báo cáo
kinh t k thut xây dimg cong trInh.
3. Loti hqp ding: Dan giá diu chinh.
4. Thô'i gian thirc hin hqp &11g: 30 ngày.
Diu 2. Can cü' Quyt djnJa nay, BQL dci an DTXD & Phát trin qu dt
huyn tiên hành k kêt hçip dông vi dan vi nhn thâu, triên khai thuc hiên và
thanh quyêt toán theo quy di.nh hin hành ctia Nhà nuâc.
Diu 3. Quy& dnh nay có hiu 1i.rc k hr ngày k.
Diu 4. Chánh 'Van phông huyn; Thu tnrOng các ca quan: Tài chInh - K
hoch, Kinh tê và Ht tang, BQL dir an DTXD & Phát triên qu5 dAt huyn, Kho
bc Nhà nuót; Cong ty TNHEI Tix van tong hcip Binh Mirth, Chu tch UBND xã
Long Mai và các dan vi có lien quan chiu trách nhim thi hành Quy& dnh nay./.
No'i nJzmn:
- Nhu diêu 4;
- CT, các PCT;
- VP, PCVP;
- Lu'u VT.

