U BAN NHAN DAN
IIIJYN MINH LONG

CONG HOA xA 1101 CI]IJ NGHTA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

S9j3/QD-UBND

Minh Long, ngày 28 tháng 12 nám 2018

QUYET DINET
V vic phê dnyt k hoch h1ra chçn nhà than cong trInh:
Khu Dan cii' thOn 2, xa Long Hip
Da diem xây durng: Xã Long Hip, huyn Minh Long
CHU TECH U BAN NHAN DAN ffUYN MIMI LONG
Can cir Lut T chóc ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15;
Can cir Lut EMu thu sé, 43/2013/QH13 ngày 26/1 1/2013;
Can cir Lut Du hr cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can ccr Lu.t Xây dirng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cü Nghj djnh sé 63/2 014/ND-Cp 11gày26/6/2014 cüa Chinhphü Quy
dinh clii tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye Jun chon nhà thâu;
Can cü Nghj dnh s 32/2015/ND-Cp ngày 25/3/20 15 cüa ChinE phá v
quán 1 clii phi dâu tix xay dimg;
Can cir Ngh dnh s 46/2015/ND-Cp ngày 12/5/2015 cüa ChInh phü v
Quãn 1 chat lugng và báo trI cong trInh xây dimg;
Can c Nghj djnh s 59/2015/ND-Cp ngày 18/6/20 15 cüa hinh phü v
quãn 1 dir an dâu lii xây dçmg;
Can ctr Nghi dinh s 42/2017/Nirp nv flc/A/'n1i
ri-.t --i-pnu ye
süa di, b sung mt s6 diu Nghj djnh s' 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa
ChinE phü ye quán 1 dii an dâu tu xây dirng;
-
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-
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Can cir Quyét djnh s 1338/QD-TJBND ngày 16/1 0/2017 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phé duyt chü truong dau tir cOng trInh: Khu
Dan cu thôn 2, x Long Hip;
Can cü Quyt dnh s 1347/QD-TJBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn MinE Long ye vic phê duyt báo cáo Kinh tê - K thuât cong
trinh: Khu Dan ci.r thôn 2, xã Long Hip;
Can cü Quy& djnh s 1477/QD-UBND ngày 13/12/2018 cüa Chü tjch
UBND huyên MinE Long ye vic phân khai nguôn tang thu tiên sir diing dat
nam 2017 và nguôn thu tiên sir dcing dat nãm 2018.
Xét Th trInh s6 151 aITTr-B QL ngày 27/12/2
018 cüa phông Tài nguyen
Môi truô'ng huyn ye vic phe duyt kê ho.ch 1çra ch9n nhà thâu cOng trInh: Khu
Dan cu thôn 2, x Long Hip;
a

Theo dê ng cüa phông Tài chInh K ho.ch huyn tai Báo cáo thm djnh
s 256/BC-TC-KH ngày 28/12/20 18 ye vic thâm djnh kê hoach lira ch9n nhà
thu cong trmnh: Khu Dan cu thôn 2, xã Long Hiêp,
QUYET DINET:
Biu 1. Phê duyt K ho?.ch 11ra ch9nnhà th.0 cong trhih Khu Dan cu
thôn 2, xäi Long Hip gôm các ni dung chü yêu sau:
1. Phn dä thic hin: Bao gm phn chi phi djnh vj, cm mdc, phân lô,
do dc trich lye và cam mOc GPMB, kháo sat, 1p BCKTKT, thâin dinh
TKBVTC, thâm djnh d toán, Bôi thu'ôig GPMB, tong giá tn thirc hiên là:
1.152.596.721 dông, Ci1 the:
Bang so 1
S
T
T

Ni dung cong
vic hoc ten gói
thâu

Thn vi thuc hiên

Giá tn
(dông)

1

Chi phi djnh vj,
cam moe, phan lô

Cong ty TNHET thit k
kiên true xây drng TrI
Nam

149.698.000

2

CP do dac trIch luc
cam
moe

Cong ty TNHB k thuat

Va.

do dac dja chInh Quãng

GPMB (tarn tmnh)
3

Chi phi khão sat,
1p BCKTKT

80.000.000

Ngi
COng ty TNHH thit k
kiên true xây drng TrI

22.680. 180

Narn
4
5
6

Thrn

dnh

Phông KT&HT huyn
Minh Long

111.033

Phông KT&HT huyn
Minh Long

107.508

TT PTQD huyn Minh
Long

900.000.000

TKBVTC
Thm dinh dçr toán
BM thumg GPMB
tnre tiêp (tarn tInh)

Van ban phê duyt

Quyt dnh s6
1347/QE-TJBND ngày
30/10/20 18 eüa Chü
tjch UBND huyn
Minh Long

Tng cong giá tr thiic hin: 1.152.596.721 Mng
2. Phn cong vic không áp ding hInh thfrc Ia chQn nhà thu: Bao
gôm Chi phi quãn 1 dir an, thâm tra phê duyt Quyêt toán, thuê tài nguyen và
phi bào v môi truèiig, d'tr phông, tOng giá tr thirc hiên là: 22.076.558 dong, ci,i
the:
TT
Ni dung cong vic
1 Quãnlduán
2 Thm tra phê duyt quyt
toán

3

Thus tài nguyen Va. phi bão

Do'n vj thirc hin
PhOng TN&MT

Bang so 2
Giá trj (dng)
2.434.798

PhOng TC&KH huyên

12.350.000

Phông Tài nguyen Va. Môi

4.362.760

2

khai thixc hiên cong trInh dam bão cMt hrcmg theo dçr toán thi& k dtxçic duyt,
s&m dim dçr an vào khai thác có hiu qua.
Phông Tài chfnh - K hoach có trách nhim t chüc giám sat, theo dôi
hoat dng 1ra ch9n nhà thâu cong trmnh: Khu Dan cix thôn 2, x Long Hip dam
bão thrc hin theo quy dnh hin hânh.
Biu 3. Quyt djnh nay có hiêu 1irc k tix ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông HDND và UBND huyn; Thu trixng các ca
quan: Tài chmnh - Kê hoach, Kinh tê và H. tang, Tài nguyen vâMôi tnxông, Kho
bac nhà rnic huyn; Chü tjch UBND xà Long Wp Va các tO chüc, dan vj có
lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.
No'i n/ian:
- Nhu diu 4;
- CT, PCT;
- VP: PCVP;
- Luu VT.

4

4

v môi truông
DirphOngchi
Tng cong giá trj tliirc hin:

truO'ng
2.929.000
22.076.558 dng

3. Phn cong vic thuc k hoich 1ira chçn nhà thu:

Bao gm 1p cam k& bào v môi trithng, chi phI giám sat xây dung cong
trinh, thi cong xây diing, v&i so tiên là: 127.813.682 doug, c11 the nhu sau:
.Lfltug

T
T

Têngói
thâu

Gói thu
sO0l:Lp
carnkêt
bão ye rnôi
tnrô'ng
Gói th.0
s 02:
Giám sat
xay drng
cong trinh

3

Góith.0
sO 03:
Toànbô
phnxay
di.rng cong
trhih (bao
gôm ph.n
Hong mic

Giá gói thu
(dng)

Ngun
Von

}JInh
tiifrc
lira
chQn
nhà
thu

Chi
dinh
thu

25.000.000

2.487.318 Ngun
tang
thu tin
SDE
2017

Chi
dth
thu

Phu'o'
ng
thfrc
1ia
ch911
nhà
thu

(J.)

T1iô'i
gian
bt
du t
chfrc
liia
chon
nhà
thu

Loi
hyp
dông

Tho'i gian
thirchiên
hçrpdng

Qu
1/2019

Tron
gói

T6ida2O
ngày

Tr9n
gói

Tfi ngày
khô'i cong
dn khi
hoànthàith
cong trmnh
dua vào sir
dçtng

Qu

Tr9n

T6i da 45

1/2019

gói

ngày

Qu
1/2019

Chi

100.326.364

tiiu

chung)
Tang cong
giá cac gói
thu

127.813.682

liiëu 2. Quyêt djnh nay là can c1i
d phông Tài nguyen và Môi trixig
huyn tiên hành các buâc tiêp theo, to chc lra ch9n nba thâu ding tiên do, triên
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