UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
HUY1N MINH LONG
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
S:/q /QD-UBND

Minh Long, ngày 6'5thcng 4 nám 2019

QUYET D!NH
V vic phê duyt chi dnh do'n vj tir van nhn thâu
Gói than so 03 bão hiêm xây dirng cong trInh:
Kênh thoát lü ha lu'u suôi Bong Vông
CHU TCH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cu1r Lut To chu1rc ChInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015;
Can cu1r Lut Dâu thâu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can cu1r Lut Xây dçrng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can cu1r Nghj djnh 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 ch9n nhà thâu;
Can culr Nghi. djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/20 15 cüa ChInh phü v
Quàn 1 chi phi dâu tu xây dyng;
Can culr Nghi. djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü v
quàn 1 dx an dâu tu xây dirng; Nghj djnh so 42/2017tND-CP ngày 05/4/2017
cña Chinh phü ye süa dôi, bô sung Nghj dinh so 59/2015/ND-CP ngày
18/6/2015 cüa ChInh phü ye Quân 1 dir an dâu tu xây dmg;
Can ci Quy& dnh s 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cu1ia UBND
tinh Quàng Ngai ye vic ban hành Quy dnh ye rnt so nhim vi quàn 1 dau tu
xây dirng trên da bàn tinh Quàng Ngãi; Quyêt dnh so 32/2017/QD-UBND ngày
11/5/2017 cUa UBND tinh Quàng Ngâi ye vic su1ra dôi bô sung Khoân 2, Diêu
16 Quy djnh ye mt so nhim vii quàn 1 dâu tu và xây dicing trên dja bàn tinh
Quàng Ngäi ban hành kern theo Quyêt dinh sO 03/2017/QD-UBND ngày
11/01/2017 cüa UBND tinh;
Can cu1r Quyt djnh s 1342/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh tê - k5 thut xây dtrng
cong trInh: Kênh thoát lü h luu suôi Dông Vông;
Can cu1r Quyt djnh s 112/QD-UBND ngày 27/12/20 18 cüa UBND huyn
Minh Long ye vic giao kê hoch vOn dâu tu cOng nàm 2019;
Can cu1r Quyt djnh s 153/QD-UBND ngày 0 1/3/2019 cüa Chü tjch UBND
huyn Minh Long ye viec phê duyt diêu chinh tOng du toán và dr toán giá gói
thâu thi cong xây dirng cong trInh: Kênh thoát lfl h lini suOi Dông VOng;
Can cult Quyt dnh s 160/QD-IJBND ngày 04/03/2019 cüa Chü tich
UBNID huyn Minh Long ye vic phê duyt ké hoch 1ura ch9n nha thu cong
trInh: Kênh thoát lü h luu suôi Dông Vông;

Xét T? trInh so 131/TTr-BQL ngày 02/4/2019 cüa BQL d\r an
DTXD&PTQE) huyn Minh Long ye vic xin phê duyt chi djnh don vj tu van
nhn thâu Gói thâu so 03 bão hiêm xây dirng Cong trInh: KênITt thoát lU ha km
suOi Dông Vông,
QUYET BINH:
Diu 1. Phê duyt chi djnh don v tu van nhn thu Gói thâu s 03 bão
him xây di.rng cOng trInh: Kênh thoát lü h km suOi Dông Vông, vi nhüng noi
dung sau:
1. Ten do'n vj nhn thâu: COng ty Bão hiêrn PYI Nam Trung Bô.
- Dia chi tn1 sO': 37 Hal Ba Trung, Tp. Quâng Ngãi, tii± Quáng Ngãi.
- Ma so thuê: 010540253 1-013.
2. Giá trj nhn thâu: 56.3 37.600 dng.
Bäing chI (Nám rnu'o'i sáu triéu, ha train ha mu'cli bay nghIn, sáu tram
thng chán)
3. Loti hçp dông: Tr9n gói
4. ThOi gian thi'c hin: Tr kic kh&i cOng den ht thO'i hn bão hành cOng
trInh.
Diu 2. Can cir Quy& dnh nay, Ban quân 1 dx an DTXD&PTQD huyn
k kêt hcrp dOng giao nhn thâu vO'i don v tu' van nhn thâu Bào hiêm xây dung
cOng trInh và thanh quyêt toán theo dung quy dinh hin hành cüa Nba nuâc ye
quãn 1 dâu tu xây dirng.
Diu 3. Quy& dnh nay có hiu 1irc kê tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phOng huyn Minh Long; Thu truô'ng CáC co quan: Tài
chinh - Kê hoch, Kinh tê và Ht tang, BQL dr an DTXD&PTQD huyn, Kho
bac Nlhà nuO'c, Chu tich UBND xã Long Hip, Giám dOe Cong ty Bào hiêm PVI
Nam Trung B và các don vj có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt dinh
này./.
No'i nhân:
- Nhu diêu 4;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
- Luu VT;

