UY BAN NHAN DAN
HUYIN MINH LONG

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

SélZ- /QD-UBND

Minh Long, ngày 05tháng 4 nàm 2019

QUYET DNH
Vê vic chi djnh don vj nhn thâu Gói thâu si 02 Bão
hiêm cong trInh: Trung trung hQc co s An Mon
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can ctr Lut T chirc ChInh quyên dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cir Lut Dâu thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can cr Lut Xây drng s 50/2014/QH13 ngày 16/8/2014;
Can cirNgh dnh so 63/2014/ND-CP ngày26/6/2014 cüa Chinhphü Quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye lua chon nhà thâu;
Can ci Ng djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü ye
Quân 1 chi phi dâu tu xây dmg;
Can cu1r Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/20 15 cüa Chinh phü v
Quàn 1 chat lucmg và bào trI cong trInh xây dirng;
Can ci1r Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü v
quãn 1 dr an dâu til xây dvng; Ngh djnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017
cüa Chinh phü ye s't1ra dôi, bô sung Nghi. djnh so 59/2015/ND-CP ngày
18/6/2015 cüa Chinh phU ye Quãn 1 dr an dâu tu xây dmg;
Can cu1r Quyt djnh so 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quàng Ngãi ye vic ban hành Quy djith ye mt so nhim vi quàn 1i dâu tu
xây drng trên dia bàn tirth Quàng Ngäi; Quyêt djnh so 32/2017/QD-UBND ngày
11/5/2017 cüa UBND tinh. Quàng Ngâi ye vic su1ra dôi bô sung Khoán 2, Diêu
16 Quy dIIh ye mt sO nhim vi quàn 1 dâu tu và xây dirng trên dia bàn tinh
Quàng Ngai ban hành kern theo Quyêt djnlTl so 03/2017/QD-UBND ngày
11/01/2017 cüa UBND tinh;
Can culr Quyt djnh s6 1344/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh tê - k5 thut dâu tu
xây dixng cOng trInh: Truè'ng THCS An MOn;
Can cu1r Quyt dinh s 151/QD-UBND ngày 01/3/20 19 cüa Chü tjch
UBND huyn Mirth Long ye vic phê duyt dir toán gói thâu thi cong xây dçrng
cOng trInh: Truing THCS An Môn;
Can cu1r Quy& djnh s 158/QD-UBND ngày 4/3/2019 cüa Chü tjch UBND
huyn Minh Long ye vic phê duyt k hoch lixa chpn nhà thu cOng trmnh:
Trithng THCS An MOn;
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Xét T trInh sé, 120/TTr-BQL ngày 28/3/20 19 cüa BQL dix an du tu xây
dimg và phát triên qu dat huyn ye vic xin phê duyt chi djnh dan v nhn
thu Gói thu s 02 Bâo hiêm cong trInh: Trumg trung h9c ca s An Môn,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Phê duyt chi djnh don v nhn thu Góî thu s 02 Bâo him
cong trInh: Truèng trung h9c ca s& An Môn, vó'i nhüng ni dung sau:
1. Ten do'n vj nhn thãu: Cong ty Bão him PVI Nam Trung B.
- Da chi tri s: 37 Hai Ba Trixng, Tp. Quãng Ngài, tinE Quáng Ngäi.
2. Giá trl nhn thâu: 3.765.000 dông.
Bang chi: (Ba triu bay train sáu inirai lam nghIn dng chán.
3. Loii hçrp dông: Trpn gói.
4. Thb'i gian thiyc hin: Tir lüc khi cong dn kid ht thèi gian bão hành
cong trInh.
Diêu 2. Can cir Quy& dnh nay, Ban quàn 1 dir an dâu tu xây dimg và
phát triên qu dat huyn k ket hcip dông giao nhn thâu vi don vj. nhân thu
Bão hiêrn cong trInh và thanh quyêt toán theo ditng quy djnh hin hành cüa Nhà
nithc ye quàn 1 dâu tu xây dirng.
Biu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tr ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông huyn; Thu truOng các ca quan: Tài chInE hoch, Kinh tê và Ht tang, BQL d an dâu tu xây dirng và phát trin qu5 dt
huyn, Kho bc Nhà nrnc; Chü tjch UBND xà Thanh An, Cong ty Báo him
PVI Nam Trung B và các dan v có lien quan chju trách nhim thi hânh Quy&
dnhnày./.
U T!CH

Noinhân.
-Nhudiêu4;
- CT, các PCT;
-VP:PCVP;
- Lu'u VT;

Vö BInh Tiên
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