lilY BAN NHAN DAN
HUYIN MINH LONG
S: l365/QD-UBNL

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIJT NAM
Dc Ip - Tii' do - Hnh ph tic
Minh Long, ngàyj/f tha'ng 10 nám 2018

QUYET DINH
V viêc phê duyêt chi dlnh &rn vi nhn thti kim tra cong tác
nghiêm thu hoàn thành cong trInh: Trtrrng tiêu hçc Long So'n
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN HUYJN MINH LONG
Can cur Luât T churc ChInh quyn dja phu'Gng ngây 1 9/6/20 15;
Can cur Luât EMu thu s 43/2 013/QH13 ngày 2 6/11/2
013;
Can cur Luât Xây drng s 5 0/20 14/QH13 ngày 1
8/6 /2014;
Can cur Nghi djnh s 63/2 014ft4D-Cp ngay 2 6/6
/2014 ctia ChInh phti
Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu ctia Luât Dâu thâu ye 1ra chon nhà thâu;
Can ci Nghi dnh s 32/2 015/ND-Cp ngày 2 5/3
/2015 ctia ChInh phü v
Quãn 1 chi phi dâu tu xây dirng;
Can cur Nghi djnh s 4 6/2 01 5/ND-CP ngày 1 2/5
/2015 ctia ChInh phti v
Quán 1 chat lucrng và bão trI cong trInh xây drng;
Can cur Nghi djnh s 59/2 015iN-Cp ngày 1 8/6
/2015 ctia ChInh phti v
quàn 1 dr an dâu tu xây drng; Can en' Nghi djnh so 42/2 01 7/ND-CP ngày
05/4 /2017 ctia ChInh phü ye sna dOi, bO sung Nghi djnh sO 5
ngày 1 8/6 /2015 ctia ;Chiflh phü ye Quán 12 dir an dâu tu xây drng;9/2 015DCp
Can en Quyt dinh s O3/2O17/QD4jB
ngây 11/01/2017 etia UBNID
tinh Quáng Ngãi ê vic ban hành Quy
dinh ye rnt sO nhiêm v quân 1 dâu tu
xây dung trên dia bàn tinh Quàng Ngai; Can e(r Quyet djnh sO 32/2017/QDUBND ngày 1 1/5 /20 17 ctia UBND tinh Quáng Ngãi ye viêc sna dOi bO sung
Khoân 2, iêu 16 Quy dI± ye rnt sO im vi quán 1 dâu tu và xây di'ng trén
dja bàn tinh Quãng Ngãi ban hành kern theo Quyet dnh so O3/2O17/QDngày 11/01/2017 cüa UBND tinh;
Can cn Quyt dinh s 481/QD-ND ngày 3 1 /3 /2017 etia Chti tch
huyên Mi Long ye vic phe duyêt Báo cáo Kinh tê - k thuât dâu tu
xay drng cOng trinh: Truô'ng tiCu hpc Long Son;
Can en Quy& dnh s l679/QDngày 0 5/1 2/2017 eüa Chü tich
huyên Minh Long ye vic phê duyêt k hoach 1a chon nhâ thâu cOng
trInh: TruOng tieu hc Long Scm;
Xét Th trInh s 331/TTr-BQL ngây 2 9/1 0/20 18 ctia BQL dLr an Dâu tu
Xây drng huyên ye vic xin phe duyêt chi dinh don vi nhân thâu kiern tra cOng
tác nghiem thu hoàn thành cOng trInh: TruO'ng tieu hoc Long Scm,

QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt chi dnh dan v nh.n thu kiêm tra cong tác nghim thu
hoàn thành cOng trInh: Trung tiu h9c Long San, gOm các ni dung sau:
1. Do'n vj nhn thãu: Trung tam quy hoch và kiêrn djnh chat lugng cOng
trInh xây dirng Quâng Ngãi.
- Dja chi trii sy: 391 Quang trung - TP Quâng Ngãi - tinh Quâng Ngãi.
- Ma so thug: 4300675459.
2. Giá chI dnh thãu: 10.000.000dOng.
(Bc&ng chi: Mu'ài triu dng chàn).
3. Loti hçrp dIng: Tr9n gói.
4. ThEri gian thirc hin: 5 ngày.
Diu 2. Can cir Quyt djnh nay, BQL dr an Dâu tu Xây dçrng huyn tiên
hành k kêt hçp dông vói Trung tam quy hoch và kiêrn djnh chat lu'çing cOng
trinh xây dirng Quâng Ngäi, d(ing theo quy dnh hin hành c1ia Nhà nuó'c ye
quán 1 dâu tu xây dirng.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k.
lJiêu 4. Chánh Van phông FIDNID & TJBND huyn, thñ tru&ng các ca
quan: TC-KH, KT&HT, BQL dir an dâu tu xây dirng huyn, Kho btc Nhà nuó'c,
Giám dOe Trung tam quy hoeh và kiêm dnh chat luçmg cOng trInh xây dirng
Quâng Ngãi, Chü tjch UBND xã Long San và the don v có lien quan chu trách
nhim thi hânh quyêt djnh nãy./.
N.ri nhân:
- Nh.r diêu 4;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
- Liiu VT.

