UY :AN NHAN IAN
HUY]N MIMI LONG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIJT NA1'1[
Qc 1p — Tr do — Hnh phüc

S: 152/QD-UBND

Minh Long, ngày 01 tháng 3 nam 2019

QUYET MI
V vic phê duyt dijr toán gói thâu thi cong xay chrng
cong trinh: Tru'ô'ng man giáo Long Hip
a diem xây d'ng: X Long Hip — huyn Minh Long
CHU T][CH UY BAN NHAN IAN HUY1N MIMI LONG
Can cü Lu.t T chirc Chfnh quyn dja ph'txo'ng ngày 19/6/20 15;
Can cü Lut Xây dimg s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cü Nghi. djnh s6 32/2015/ND-CP ngà 25/3/2015 cüa ChInh phü v
quân 1 chi phi dâu tu xây dirng cong trInh;
Can cir Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/20 15 cüa ChInh phü v
quãn 1 chat luvng và bào trI cong trInh xây dçmg;
Can cir Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 ci:ia ChInh phü, v
quãn 1 dir n dâu ti.r xay dimg;
Can cir Thông tix sé 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa Bi Xây dçmg
Huâng dn xác djnh và quãn 1 chi phI dâu tu xây dirng;
Can ci Thông tu' s 18!2016/TT-BXD ngày 30/6/20 16 ciia B Xây drng
Quy djnh chi tiêt và hithng dan mt so ni dung ye thâm dnh phê duyt dir an
và thiêt kê, dir toán xây dirng cong trInh;
Can cir Thông tu s 2612016/TT-BXD ngày 26/10/2016 cüa B Xây dmg
Quy dnh chi tiêt mt so ni dung ye quàn 1 ch.t hng và bào trl Cong trInh
xây dçmg;
Can cir Quy& djnh s 79/QD-BXD ngày 15/02/2017 cüa B truó'ng B
Xây dmg ye vic cong bô djnh mác chi phi quàn 1 dir an và tu vn du iii xây
dirng;
Can ccr Quyt dnh So 03/2017/QD-UBNID ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quãng Ngäi, ye vic Ban hành quy dinh ye mt so nhim v1i quàn 1' dâu tu
và xây dimg trên dja bàn tinh Quàng Ngäi;
Can cir Quy& djnh s6 181 8/QD-UBND ngày 24/10/2018 cüa Chti tjch
TJBND tinh Quãng Ngãi ye vic phê duyt chü truo'ng dâu tu dan1imtic dir an
kh&i cong mâi nani 2019 c11a Dir an 1 — Chuo'ng trInh Miic tieu quOc gia giàm
nghèo ben yftng tinh Quàng Ngãi;
Can cü Quyt djnE. s' 1340/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UIBND huyn Minh Long ye vic phé duyt Báo cáo Kiith te - K5 thut xây
dçrng cong trInh Tnthng miu giáo Long Hip;

.-

Theo Báo cáo kt qua thm dji-th s O6/KQTDKT&HT ngày 28/02/20 19
cüa phông Kinh té Va
Ht tang, ye vic thâm djnh dr toán gói thâu thi cong xay
dirng cong trinh: Tru&ng mâu giáo Long Hiêp,
QUYET
iu 1. The duyêt dir toán gói thu thi cong xay dimg cong trinh: Trtxông
mâu giáo Long Hip, vsi các nOi dung chü yéu sau:
1. Ten tông trmnh: Tnrng mu giáo Long Hip)
2. Chü u tu': Uy ban nhãn dan huyên Minh Long.
- i din chü dIu tw: Ban quãn 1 DADT XD&PTQD huyn.
3. Loi9

cp cong trInh: Côngtrmnh dan dirng.

CpcOng trbth: Cp ifi.
dtm xây dr ;g: Xi Long Hip, Huyn Mirth Long.
5. Hmnh thfrc dIn tur: Xây dçing mâi.
6. Ngun vn: V& Chuong trInh 30a.
4,

iDia

7. Nám thu'c hiên: 2019 - 2020.
8. rn v p dr toán gói thu thi cong xây drng cOng trInh:
Cong ty
TNHH ti.r v.n tong hçp Birth Minh.
9. Hhnh thfrc qua I djr an: Chü du tu tr1rc tip

quãn 1)2 dir an.
10. Giá hj dtr toán gói thu thi cong xây d'ng
cong trinh duqc thm
i h: 1.692,399,836 dog
Báng chti': M5t tj, sáu tram chin mwcrj hai triéu, ba
tram chin mu'o'i chin nghIn, tam tram ba mzrn'i scu dông), trong do:
1.Chi phi xây l.p:
1.526.737.208 dng.
2. Chi p1.i hang miic chung:
53 .468.054 dng.
3. Chi phi dir phông:

112.19.4.574 dàng.
B'iêu 2. Quy& jnh nay là can cr d Ban quân 1)2 DA DTXD&PTQD
huyên Minh Long triên khai các buâc tiep theo, dam bão dung quy djnh hin
hành cüa nha nucc.
Biu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k)2.
iu 4. Chánh Van phông huyn; Thu tnrOng các phông: Kinh th và H.
tang, Tâi chinh - Ké hoach, Ban quàn l2
DA DTXD&PTQD huyn; Giám dôc
KBNN huyên; COng ty TNHH tu van tOng hcrp BInh Minh và các CG
quan lien
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djh
Ncri nhân:
- Nhir dMu 4;
- CT, PCT UBND huyn;
- VP.: PV.P.:
- Luiz VT.

