UY BAN MilAN DAN
HUYJN MINII LONG

CONG H A XA HO! CHU NGHA VIT
Dc 1p — Ty do— Hnh phüc
Minh Long, ngày 01 thdng 3 ndm 2019

S6: 154/QfJ-UBND

QUYT BNH
V vic phê duyt thy toán giá gói than thi cong xây dirng
cong tinnh: Tuyen thom 3 - Ha .oi
a thm xãy thyng: x Long ilip9 huyn Minh Long
CR(J T!CH UY BAN NHAN DAN HUY1JN MIMI LONG
Can cü Lut T chüc ChInh quyn dja phucrng ngày 19/6/20 15;
Can cci Lust Xây dçmg s6 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cir Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInh phü ye
quãn 1 cht hrcng và bão tn cong trInh xay drng;
Can cir Nghjdjnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü ye
quãn 1 dir an dau tu xây dgmg;
Can cü Nghj djnh so 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 c1ia ChInh phü ye
quail 1 chi phi du tix xây dirng cong trinh;
Can cü Thông tix so 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016'cüa B Xây dirng ye
vic Quy djnh chi iêt và huóng din rnt so ni dung ye thâm djnh, phê duyt dir
an và thit kê, di,r toán xây dirng cOng trInh;
Can cü Thông tu sO 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây drng ye
vic hu&ng dan xác djnh vaquãn 1 chi phi dâu tu' xây dçrng;
Can cü Quyêt djnh sO 03/2017/QD4JBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quâng Ngâi, ye vic Ban hành quy djnh ye mOt sO nhim viI quân 1 dâu tu'
và xây dçrng trén dja bàn tinh Quáng Ngãi;
CAn cü Quyêt djnh so 1345/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh tê - K thu.t xây
dirng cOng trInh: Tuyên thôn 3 — Ha Bôi;
CAn cü Quyêt djnh sO 222/QD-UBND ngày 18/02/2019 cüa Ch'ü tch
UBND tinh Quáng Ngi ye vic giao kê hoach v6n du tu cong nAm 2019 (dç't
1) thuc ChuoTig trinh mic tiêu giãrn ngèo giám nghèo bn vftng tinh Quáng
Ngãi;
Xét Ti trmnh s 34/TTr-BQL ngày 22/02/20 19 c1ia BQL' d1r an
DTXD&PTQD huyn ye vic thâm djnh, phê duyt dir toán gói thâu thi cOng
xay dirng cOng trInh: Tuyên thôn 3 — Ha BOi va theo thông báo k& qua thm
djnhgiá gói thâu so 07/KQTD-KT&HT ngày 26/02/2019 cta phông Kirih t và
Ha tang huyn Minh Long,
QUYET DNB:
Diêu L Phê duyt dir toán. giá gói th.0 thi Cong xây dirng cOng trInh:
Tuyên th6n 3 - Ha BOi, g8m nhthig ni dung sau;
L Thông tin chung ye gói than,
- Ten gói thâu: Gói thâu thi cOng xay dirng.
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- Ten cong trinh: Tuyên thôn 3— Ha BOi.
-. Chü dâu tu: UBND huyn Minh Long.
- Dcin vi thrc hiên: BQL d? an DTXD&PTQi[) huyn.
/ •.
- Dcm vi tu van lap dir toan goi thâu xay dung Cong ty TNHIir van
Tong hqp Binh Minh.
2. Phê duyt dtr toán giágói thâu thi cong xây drng.
Giátrj d toán giá gói thâu thi cong xây dnig xây dmg: 4.369.777.000;
dông (Bôn tj), ha tram sáu chin triu, bay trámbáy mucti bay nghIn dông),
trong
do:
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H4NG MVC CIII PHf
CIII PHt XAY I1[J'NG
Nnmtthr?ng
Nut giao thong
Miwng hQp thoát nuâc d9c
CngV50tajKmO+81,4
CngV75taiKmO-i-2oo,57
C6ngV50taiKmo+3o59
CngV75taiKmo+47,
C6ngV75tai}çmO+19,4
Cng V75 tai Km0+73 6.68
Antoàn.giao thông
CIII III! H4NG MVC CHUNG
CIII PH! DJ' PHONG
TONG C4NG

Phê duyêt giá trj. dr toán

.

4.002.328.000
3.404.056.167
5.194.542
282.139.642
51.175.924
18.267.182
9.787.439
79.409.994
58.726.823
7 1.894.097
21.676.593
159.364.000
208.085.000
4.369.777,000

iu 2. CAn cir Quy& djnh nay, BQL dçr an DTXD&PTQE) huyn Mirth
Long có trách nhim to chtrc triên khai thirc hin các buc tiêp theo, dáng quy
dinh hiên hành cüa Nhà nu6c.
ID)iên 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc kê tü ngày k.
Fieu 4. Chánh VAn phông huyn, Thu trirâng cácco quan: Kinh tê và Ha
tang, Tài chInh - Ké hoach, Khb bac nhà nuO'c, BQL dir an DTXD&PTQD
huyn và các to chüc, .do'n vj lien quan chju trách nhiêm thi hành Quy& dinh
nay.!.
Noi nhân:
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- Nhi.r diêu 4;
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- Luii VT.
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