UY AN NHAN DAN
HUYJN MINU LONG
S: 151/QD-TJBND

CQNG HOA xA HQJ[ CHU NGHIA WIT NAM
;c p — Tiiir do — Htnh phñc
Minh Long, ngày 01 tháng 3 nám 2019

QUYETNH
Ye vic phê dnyt thjr toán gó thu thi cong xây thpig
cong tirinh: Trirông TECS An MO
a. dtiên xy diyng: Xã Thanh An — huyn Minh Long
CHU TCH iY AN NHAN DAN HUYJN MINH LING
Can cu Lut T chüc ChInh quyn dja phixong ngày
19/6/2015;
Can cir Lut Xây drng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cü Nghj djnh so 32/2015/ND-Cp ngày 25/3
/2015 cüa ChIrth phU ye
quãn 1 chi phi du tu xây dçrng cong trInh;
Can cir Nghj djnh so 46/2015/ND-Cp ngày 12/5
/2015 cüa ChInh phü ye
quân 1 cMt lixqng và bão tn cong trmnh xây dirng;'
*
Can cir Ng djnh so 59/2015/ND-Cp ngày 18/6
/2015 cüa ChInh phü, ye
quail i dir an dau tix xây ciçmg;
Can cir Thông tu so 06/2 016/TT-BXD ngày 10/3/20 16 cüa B Xây dirng
Hung dn xác djnh và quãn 1 chi phi dâu ti.r xây dimg;
Can cir Thông tix so 18/2016/TT-Bxj ngày 30/6/2
016 cüa B Xây dimg
Quy djnh chi ti& và huóng dan mt sO ni dung ye thâm djnh phê duyt d1r an
và thiet ke, dir toán xay dirng cong trmnh;
CAn cir Thông tu so 26/2016/TT-Bx] ngày 26/1
0/20 16 ciia BO Xây dmg
Quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye quân 1 chat luçng và bão trI cOng trInh
xây dçrng;
CAn cü Quyet djnh sO 79/QD-BxD ngày 15/02/20 17 cüa B truOng B
Xây dçrng ye vic cong bô djnh müc chi phi quán 1 dr an và tu' van du tu' xay
dimg;
CAn cir Quy& djnh s6 O3/2O17/QDwBç ngày 11/01/2017 cüa UBND
tiith Quãng Ngâi, ye vic Ban hành quy djnh ye mt so nhiêm viii quãn 1 du tu'
và xay dçmg trên dja bàn tinh Quâng NgAi;
CAn cir Quyêt dnh so 1818/QD-IJBND ngày 24/1 0/2018 cüa ChU tjch
UBND tinh Quãng:Ngi ye vic phê duyt chü truong dutu danh mic dir an
kh&i cOng mcii nAm 2019 cüa Du' an 1 — Chircing trInh Mic tiêu quc gia giãm
nghèo ben vftng tinh Quâng Ngi;
CAn cir Quyet djnh sO 1344/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
LTBND huyn Minh Long ye vic phe duyt Báo cáo Kinh te - K thuât xây
dirng cong trInh Tnthng THCS An Môn;
Theo Báo cáo ket qua thârn djnh so 05/KQTD-KT&HT ngây 28/02/2019
cüa phông Kinh tê và Ha tang, ye vic tharn djnh dçr toàn gói thâu thi cong xây
g
dmg cong trInh: Trirôrng THCS Thanh An,
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QUY1TDNTh
D4eu 1. Phê duyt dir toán gói thâu thi cong xây dimg cong trInh: Trung
THCS Thanh An, vâi các ni dung chi yêu sau:
1. Ten cong trInh: Trtxing THCS An Mon.
2. Chü âu tu': Uy ban nhân dan huyn Minh Long.
- i din chü du tir: Ban quail i DADT XD&PTQD huyn.
3. Loi,cp côn trInh: Cong trInh dan dçrng. Cap cong trInh: Cap III.
4. Da them xây diijrng: Xä Thanh An, Huyn Minh Long.
5. Hinh thfrc dutr: Xây dimg mói.
6. Nguôn vOn: Von Chuo'ng trInh 30a.
7. Nm hu'c hiên: 2019 - 2020.
8. IBo'n v
p dr toán gói thu thi cong. xây d'ng cong trInh: Cong ty

TNHH P.r van tong hçp BInh Minh.
9. HIh thfrc quãn 1 diiy an: Chü dâu ti.r trçrc tiêp qun 1 dr an.
10. Giiá trl d ton gói than thi cOng xây d'ngcông trInh dirqc thâm
dnh: 5.143.211.790 dôig (Bang chil': Nárn t3' int tram bôn mwc/i ba friu hai.
tram mu'ôl mQt nghIn bay tram chin mu'o'i dông), trong do:
1. Chi phi xây lAp:
4.7 14.956.400 dOng.
2.Chiphihgmiicchung:
164.751.181 dông.
3. CM phi dir phOng:
263.504.209 dOng.
iên 2. Quyêt djnh nay là cn cir dé Ban quãn l DA DTXD&PTQD
huyn Minh Long triên khai các bi.róc tiêp theo, dam bão d(ing quy djrih hin
hành cüa nhà nithc.
Biêu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tir ngày k.
iêu 4.. Chánh Vn phông huyn; Thu tnthng các phOng: Kinh tê và H
tang, Tài chinh - Kê hoach, Ban•quàn 1 DA DTXD&PTQD huyn; Giám doe
KBNN huyn; Cong ty TNHF-1 tix van tong h?p BInh Minh Va CáC CO quan lien
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Ncinhân:
-Nhi.rctiu4;
- CT, PCT UBND hnyn;
-VP:PVP;
-LiniVT.
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