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CQNG HOA xA 1191 CHU NGHiA VLT NAM
Dc 1p - Tt' do - Hjnh phulc
Minh Long, ngày l tháng 02 nàm 2019

QIJYET D!NH
Phê duyt H so' yêu cu thit bj gói t1iu s(i 6 cong trinh:
Xây dirng Trirô'ng THCS Long Mai
CHU TCH UY BAN NHAN DAN HUY)N MINIT LONG
Can cir Lu.t To chirc ChInh quyn da phuo'ng ngày 19/6/2015;
Can cir Lut Du thu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can c1r Lu.t Du tu cong s 49120141QF[13 ngày 18/6/2014;
Can ctr Lut Xây dyng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Cn cr Nghj dj.nh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 ciia ChInhphü Quy
dirih chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu v lua chon nhà thâu;
Can ci Nghj dnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cña ChInh phir v
quán 1 chi phi dâu tu xây dçmg;
Can ci Thông tu S6 07/2016/TT-BKHDT ngày 29/6/2016 ci.Xa B K
ho.ch và dâu tu Quy djnh chi tiêt l.p ho so rni thâu, ho so yêu câu rnua sam
hang hóa dôi vói dâu thâu qua mng;
Can cir Thông lii s 19/2015/TT-BKEDT ngày 27/11/2015ciia B K
hoch & Dãu tu quy djnh chi tiêt 1p báo cáo thâm d.nh trong qua trinh to chác
lua ch9n nba thâu;
Can cir Quyêt dnh s 1422/QD-UBND ngày 30/10/2017 cüa Chi tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt báo cáo kinh tC - k5' thut cong
trInh: Nhà vn hóa x. Long Mai;
Can cir Quyt djnh s 235/QD-UBND ngày 16/4/2018 c1ra Chü tch UBND
huyn Mirth Long ye vic phê duyt kê hoch 1çra ch9n nhà thâu xay dçmg Cong
trinh: Xây drng truè'ng THCS Long Mai;
Xét To' trInh s 27/TTr-BQL ngày 19/02/20 19 cüa ban quàn 1r d n
DTXD&PTQD huyn ye vic d nghi thâm djnh Va phê duyt ho so yêu cau
thiêt b gói thâu so 6 cong trInh: Xây dtrng truO'ng THCS Long Mai;
Theo d nghi. cia TruO'ng phOng Tài chInh - K hoach huyn ti Báo cáo
thârn dinh sO 18/BC-TCKH ngày 20/02/2019 ye vic thâm dinh ho so yêu câu
thiêt bj gói than so 6 cong trinh: Xy dçmg truO'ng THCS Long Mai,
QUYET BIINH:
Diu 1. Phê duyt hso yêu c.0 thit bi, gói thu sé 6 cong trInh: Xây dirng
truO'ng THCS Long Mai gOm các ni dung chü yêu sau:

I. Khái quát v di an, gói thu
1. Ten gói thu: Gói thu s 6 mua sm thi& hi.
2. Ten cong trinh: Xây drng truà'ng THCS Long Mai.
3. Chll dâu tu': UBND huyn Mirth Long.
Bi din chll du tu': Ban quàn 1 dir an DTXD&PTQD huyn.
4. lllnh thfrc quãn 1 diii' an: Chll du tu trirc tip quàn 1.
5. Thô'i gian thçc hin: Qu I nàm 2019.
6. Dja diem cung cp hang hóa: Xä Long Mai, huyn Minh Long.
II. TO chfrc thâm dinh
Phông Tài chInh - Kê hoch huyn Minh Long.
III. Ni dung ella hO so' yêu can gôm:
Chuong I. Chi dn nba thu
Chuo'ng II. Bang dt 1iu du thu
Chucing III. Tiêu chun dáah giá M so' d xu.t B-HSDX
Chiio'ng IV. Biu rn.0 rni th.0 và dir thu
Chuo'ng V. Yêu c.0 di vói gói thu
ChuGng VI. Dir thào h9p dông.
(Co h so' yêu cu dInh kern).
Diu 2. Quyt djnh nay là can ci d BQL dci an DTXD&PTQE) huyn
triên khai thçrc hin các buc tiêp theo darn bào tuân thir theo các quy dinh hin
hnh dlla rthà nuc.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông BDND và UBND huyn; Thu tru&ng các co'
quan: Tài chInh - Kê hotch, Kho bc nhà nu'ó'c huyn; Ban QL dir an
DTXD&PTQD huyn; Chü tjch UBND xi Long Mai và các to chrc, do vj có
lien quan chtu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
n/ian:
- Nhu' diêu 4;
-CT,PCT;
- VP: PCVP;
- Lu'u VT.
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