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CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
DIc Lp - Ti Do - Htnh Phác
Minh Long, ngayttha'ng 02 nám 2019

QUYT DNIEI
Phê duyt kêt qua 1i'a chçn nhà than gói than so 2 toàn b phân thi cong
xây ding cong trinh: Sfra chfua tr s& phông Tài nguyen & Môi tru*ng
huyn Mmli Long; Dja diem xây dçng: Xã Long Hip, huyn Mmli Long
C111J TTCII U( BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cir Lut To chc ChInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/20 15;
Can cir Lu.t D.0 thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can cir Lu.t Du tu cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can ctr Lut Xây drng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cir Ngh djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 ciia ChInhphñ Quy
dinh chi ti& thi hành môt so diu cüa Lu.t Dâu thãu ye lua chon nhà thâu;
Cn c1r Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phii v
quàn 1 clii phi dâu tu xây drng;
Can ci Ngh dnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInJa phü v
Quàn 1 cht luçmg và bào trI cong trInh xây di.mg;
CAn cir Nghj. djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phñ v
quãn 1 di.r an dâu tu' xây clirng;
CAn ci Quyt dinh s 1338/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chñ tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt báo cáo kinh te k thut dâu tu xây
dçmg cong trinla: Süa chti'a tr sO' phOng Tài nguyen & Môi truO'ng huyn;
CAn cir QuyM dinh s 36/QD-UBND ngày 18/01/2019 cüa Chü tich
UBND huyn Mmli Long ye vic phê duyt ke ho.ch 1ira ch9n nhà thâu cong
trInh: Süa cha tnl sO' phOng Tài nguyen & MOi truOng huyn;
Xét TO' trInh s 1 1/TTr-TNMT ngày 12/02/20 19 cüa phOng Tài nguyen &
Môi trtrOng huyn Mmli Long ye vic xin thârn dinh Va phê duyt k& qua 1ira
ch911 nhà thãu gOi thâu so 2 toàn b phân thi cOng xây dirng cong trInh: Süa
chtta trçi sO' phOng Tài nguyen & Môi truO'ng huyn;
Theo d nghj cüa Tru&ng phông Tài chinh - K ho.ch huyn ti Báo cáo
so 19/B C-TCKH ngày 21/02/2019 ye vic thârn djnh ket qua lira ch9n nhà thâu
gói thâu so 2 ton b phn thi cOng xây dirng cong trInh: SOa cha tr sO' phOng
Tài nguyen & MOi truO'ng huyn,
QTJYET DINH:

Diu 1. Phê duyt k& qua 1ira ch911 nhà th.0 gói thu s 2 toàn be phn
thi cong xây dçrng cong trmnh: Süa chtta trii s& phông Tài nguyen & Môi truèng
huyn gôm các ni dung chii yêu nirn sau:
1. Ten nhà thâu trüng thu, dirç'c d nghj nhn thâu: Cong ty TNHEI
MTV DV&XD Phuóc Thàñh.
Dja chi: Thôn 1, xä Long Hip, huyn Minh Long, tinh Quãng Ngài.
Diênthoai: 0919.194118.
2. Giá nhn thâu xây drng (bao gôm cã clii phi htng mile chung và
thuê GTGT): 569.044;000 dông. Bang chi Nám tram sáu mwo'i chin triu,
không tram hon mu'o'i hon nghIn dOng chán.
3. Loi hQ'p dng: Hpp dng trQn gói.
4. Thô'i gian thçi'c hin hqp dng: 90 ngày (k tir ngày bàn giao rnt
bang).
Diu 2. Can cCr vào nhng ni dung duçic phê duyt tai Diu 1 cüa Quyt
djnh nay, phông Tài nguyen & Môi trung huyn tiên hành k ket hqp dông
dng vói dan vj nhn thu theo ding quy d:jnh hin hnh ciia Nhà nixot. Dông
thai giám sat vic triCn khai to chirc thi cOng, darn báo tiên d và chat luçmg
cong trInh theo thiet ke, dç' toán du'çc duyt, sóm du'a dir an vào si:r d1rng có hiu
qua.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông HDND và UBND huyn; Thu trLró'ng các co'
quan: Tài chInh - KC hoch, Tài nguyen & MOi tnrè'ng, Kho b.c nhà nuc
huyn; Chu tjch UBND xâ Long Hip; Giárn dôc Cong ty TNIIII MTV
DV&XD Phuó'c Thành Va các to chic, do'n v có lien quan cl4u trách nhim thi
hành Quyêt dj.nla nay.!.
No'i n/zân:
-Nhu diêu4;
- CT, PCT;
-VP:PCVP;
- Luu VT.
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