UY BAN NHAN DAN
HUYIN MINH LONG

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM

S: 274/QD-UBNID

Minh Long, ngày 28 tháng 3 nám 2019

Dc 1p - Tir do - Hnh phuic

QUYET DJNH
Ye vic chi dinh do'n vi nhn thâu Gói thâu so 05
Bão hiêm cong trInh: Tuyên thôn 3 - Ha Bôi
CHU T!CII

UY BAN NHAN DAN IIUY1N MINH LONG

Can cr Lut T chtrc ChInh quyn da phuang ngày 19/6/2015;
Can cir Lut Du thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can ct'r Lut Xây dçrng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can cr Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü v
quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cña Lut Dâu Thâu ye 1ra ch9n nhà thâu;
Can ci Ngh djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü v
quàn 1 chi phi dâu tu xây dirng;
Can cr Nghi dnh s 46/2013/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInh phü v
quân 1 chat luçing và báo trI cong trInh xây drng;
Can cir Ngh dnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü ye
quán 1 dr an dâu tu xay dirng; Nghj djnh sO 42/20 17/ND-CP ngày 05/4/2017
cüa ChInh phü ye süa dOi, bô sung mt so diêu Ngh dnh sO 59/20151ND-CP
ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü ye quán 1 dix an dâu tu xây dirng;
Can cu1r Quyt dnh sé 1345/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh tê - k5' thut xây dirng
cOng trInh: Tuyên thôn 3 - Ha Bôi;
Can cu1r Quyk dinE s 222/QD-UBND ngày 18/02/2019 cüa ChÜ tjch
TJBND tinh Quáng Ngãi ye vic giaokê hoch vOn dâu tr cong nãm 2019 (Dqt
1) thuc Chuo'ng trInh miTc tiêu quOc gia Giãrn nghèo ben vrng tinh Quâng
Ngãi;
Can cu1r Quyt dinh s 161/QD-UBND ngày 04/3/20 19 cüa Chü ttch
TJBND huyn Minh Long ye vic phê duyt ke hoch lira ch9n nhà thâu cOng
trInh: Tuyên thôn 3 - Ha Bôi;
Xét T trInh s 125/TTr-BQL ngày 27/3/20 19 cña BQL dr an du tu xây
drng và Phát triên qu dat huyn ye vic xin phe duyêt chi dnh do vi, nhn
thâu Gói thâu sO 05 Báo hiêm cOng trInh: Tuyên thôn 3 - Ha BOi,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phe duyt chi dnh don v nhn thu Gói thu so 05 Bào him
cong trInh: Tuyên thôn 3 - Ha BOi, vó'i nhüng ni dung sau:

1. Ten 1o'n vj nhn thu: Cong ty Bào hiêm PVI Nam Trung B.
- Dja chi tr s: 37 Hai Ba Tiiing, Tp. Quàng Ngãi, tirth Quàng Ngi.
- SDT: 0255.3.829.555.
-Mãsthuê: 0105402531-013.
2. Giá trj nhn thu: 15.936.000 dèng.
Bcng chi?: (Mw&i lam triu, chin tram ha mico'i sáu nghIn dóng ch&n,).
3. Loti hçrp dông: Tr9n gói.
4. Thôi gian thirc hin: T ngày khii cOng dn h& thi hn bào hành
cong trInh.
Diêu 2. Can cir Quyt dnh nay, Ban quàn 1 dci an Dâu tu xây rng và
Phát triên qu dat huyn k kêt hcp dOng giao nhn thâu vói dcin v nhn thâu
Báo hiêm cOng trInh và thanh quyêt toán theo diitng quy djnh hin hành cüa 1'Tha
nithc ye quàn 1 dâu tu xây dimg.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1i.rc kê tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phOng huyn; Thu trueing các co quan: Tài chinh hoch, Kinh té và H. tang, BQL dci an Dâu tu xây dirng và Phát triên qu' dat,
Kho bc Nba nuâc huyn; Chü tch UBND xä Long Hip, Giám dc Cong ty
Bào hiêm PVI Nam Trung B và các dcm v CO lien quan chu trách nhim thi
hành Quyêt dnh nay.!.
Nciinliân:
- Nhu diêu 4;
- CT, các PCT;
VP: PC VP
-Lu'uVT;
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