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QUYET D!NH
V vic phê duyt chi djnh do'n vj tu' van nhn thãu
Gói thâu so 02 giám sat thi cong xây drng cOng
trInh: Kênh thoát lü h liru suôi BOng Vông
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cr Lut T chirc ChInh quyên da phuo'ng ngày 19/6/2015;
Can cur Lut Dâu thâu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can cir Lust Xây dmg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can cur Nghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cña Chinh phü ye
quy dnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cña Lut Dâu Thâu ye 1ira ch9n nhà thâu;
Can cur Nghj djnh sO 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü ye
Quân 1 chi phi dâu tu xây dirng;
Can cur Nghi. djnh so 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInh phñ ye
Quàn 1 chat luçing và bào tn cOng trInh xây dirng;
Can cur Ngh djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü ye
quãn 1 dr an dâu tu xây dçrng; Nghj dnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17
cüa ChInh phü ye süa dôi, bô sung Ngh dnh so 59/2015/ND-CP ngày
18/6/2015 cña ChInh phü ye Quân 1 dir an dâu tu' xây dirng;
Can cur Quyêt dnh so 03/2017/QID-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quàng Ngãi ye vic ban hành Quy dnh ye mt so nhim vi quàn 1 dau tu
xây dxng trên dja bàn tinh Quãng NgAi; Quyêt djnh so 32/201 7/QD-UBND ngày
11/5/20 17 cüa UBND tinh Quàng Ngai ye vic sura dôi bô sung Khoàn 2, Diêu
16 Quy djnh ye mt so nhim vii quàn 1 dâu tu và xây drng trên da bàn tinh
Quàng Ngäi ban hành kern theo Quyêt din1T1 so 03/2017/QD-UBND ngày
11/01/2017 cüa UBND tinh;
Can ci Quyêt dnh sO 1342/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBNII) huyn Mirth Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh tê - k5 thut xay drng
cong trInh: Kênh thoát lü h luu suOi DOng VOng;
Can cur Quyêt dnh sO 112/QD-UBND ngày 27/12/20 18 cuua UBNID huyn
Mirth Long ye vic giao ké hoch von dâu tu cong narn 2019;
Can cur Quyêt djnh sO 153/QD-UBN]I ngày 01/3/2019 cUa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phé duyt diêu chinh tong dir toán và dir toán
giá gói thâu thi cOng xây drng cOng trInh: Kênh thoát lü h liru suOi Dông
Vông;
Can cur Quyêt djnh sO 160/QD-UBND ngày 04/3/2019 cüa Chü tch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt kê hoch içra ch9n nba thâu cOng
trinh: Kenh thoát lü h lu'u suôi Dông Vông;

Xét T trInh sM30/TTr-BQL ngày 02/4/2019 cüa BQL d an du tu xay
dirng và phát trin qu5 dat huyn Minh Long ye vic xin phê duyt chi dinh don
vj tu vn nh.n thu Gói thu s 02 giám sat thi cong xây dimg cong trInh: Kênh
thoát lii h lu'u sui Dng Vông,
QUYET IMNH:
Biêu 1. Phê duyt chi di;nh don vi tu van nhn thâu Gói thâu so 02 giám
sat thi cong xây dçrng cong trInh: Kênh thoát lü h. 1uu suOi Dông Vông, vâi
nhUngni dung sau:
1. Ten don vj nhn thâu: COng ty TNHH Tu van thiêt kê và xây dirng An
Thinh Phát.
- Dia chi: TDP Vn M, thi; trân Song Vê, huyn Tu Nghia, tinE Quãng
Ngãi.
- Giây ching nhin dàng k kinh doanh sO: 4300722123 däng k lan dâu,
ngày 22/10/2013; Däng k thay dôi lan thir 2, ngày 21/11/2017 do S IKe hoch
và Dâu t's tinh Quáng Ngài cap.
2. Giá trl nhn thâu: 139.395.200 dông.
Bang chü': (Mat train ba inu'o'i chin triêu, ba tram chin inu'o'i lain nghln,
hai tram dóng chán,).
3. Loti hqp dông: Tr9n gói.
4. Thri gian thiyc hin: Tr lüc khii cOng den klii bàn giao dua cong trinh
vao sir diing.
Diêu 2. Can ctr Quyêt djnE nay, BQL dir an dâu tu xây dirng và phát trin
qu5 dat huyn k ket hçp dOng giao nhn thâu vó'i don vi tu van giám sat, theo
dOi quàn i chat hxgng, khOi luçmg, tiên d và thanh quyt toán theo ditng quy
di;nh hin hành cüa Nba nithc Ye quán 1 dâu tu xây dirng.
Diêu 3. Quyêt di;nh nay có hiu 1\rc kê tr ngày k.
Diêu 4. Chánh Van phông huyn; Thu truOng CáC co quan: Tài chInh hoch, Kinh tê và Ht tang, BQL dir an du tu xây dirng và phát trin qur dt
huyn, Kho bc Nba nuâc, Chü ti;ch UBND xã Long Hip, COng ty TN}IH
TVTK&XD An Thjnh Phát và cac don vi; có lien quan chi;u trách nEim thi hành
Quyêt djnh này./.
Noinhân.
- Nhu diêu 4;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
-LixuVT;

Vô DInh Tiên

