U'c BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
S& 270/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Lp - Tir Do - Hnh Phñc
Minh Long, ngày 28 tháng 3 näm 2019

QUYET D!NH
Phê duyt kêt qua 1*ya ch9n nhà thâu gOi thâu so 5 toàn b phân
xây dirng cong trInh: Trirô'ng Mãu giáo Long Hip
Dja diem xây di'ng: Xã Long Hip, huyn Minh Long
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cir Lut T chirc Chinh quyên dia phuo'ng ngày 19/6/2015;
Can cir Lut Du thâu s' 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can cir Lut Du tix Cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can cir Lut Xây dimg s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can ctr Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày26/6/2014 cüa Chinh phü Quy
dinE chi tiêt thi hành môt so diêu cia Lut Dâu thâu ye lila chon nhà thâu;
Can cir Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/20 15 cüa Chinh phü ye
quàn l chi phi dâu tu' xay dirng;
Can cir Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa Chinh phU v
Quàn l chat lucing và bào trI cOng trInh xây dxng;
Can cur Nghi. djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü v
quàn 1 dir an dâu tu xây drng;
Can cur Nghi. djnh s 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü v
si:ra dOi, bô sung mt so diêu Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa
Chinh phü ye quàn 1 dr an dâu tu xây dirng;
Can cur Quyt dnh s 03/2017/QD-UBNID ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quãng Ngai ye vic ban hânh Quy dijnh ye mt sO nhim vii quán 1 dâu tu
xây dirng trén dia bàn tinh Quàng Ngài;
Can cur Quyêt djnh s 1818/QD-UBN]J ngày 24/10/2018 cüa Chü tjch
UBND tinh Quáng Ngäi ye vic phê duyt Chü truong dâu tu danh mic dçr an
khi cong mói nàm 2019 cüa dux an 1- ChuGng trInh 3 Oa thuc Chuong trInh
MTQG giàm nghèo ben v&ng tinE Quàng Ngài;
Can cux Quyt djnh s 1346/QD-LIBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn MinE Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh tê - k thut xây dmg
cOng trInh: Truè'ng mâu giáo Long Hip;
Can cur Quyt dnh s 222/QD-UBNID ngày 18/02/2019 cüa Chü tch
UBND tinE Quãng Ngãi ye vic giao k hoch von dâu tir cOng nam 2019 (Dct

1) thuc Chuong trInh miic tiêu quôc gia (Iiiãm nghèo ben vng tinh Quáng
Ngài;
Can cir Quyt dnh so 1521QD-UBND ngày 01/3/2019 cña Chü tich
UBNID huyn Minh Long v vic phê duyt di toán gói thâu thi cOng xây drng
Va tOng dr toán diêu chinh cOng trInh: Trung rnu giáo Long Hiêp;
Can cir Quyt djnh s 159/QD-UBNID ngày 04/3/20 19 cüa Chü tch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt kê hoch 1ra ch9n nhà thâu cong
trInh: Truà'ng rnâu giáo Long Hip;
Can ci.r Quyt dnh so 165/QD-UBND ngày 06/3/2019 ciia Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt HO so rni thâu gói thâu sO 5 toàn
b phân xây drng cOng trInh: Tnrà'ng rnâu giáo Long Hip;
Xét T trInh s 111/TTr-BQL ngây 26/3/2019 cüa Ban quán 1 dr an Dâu
tu xay drng và PTQD huyn ye vic phê duyt ket qua 1ra chpn nhà thu gOi
thu sO 5 toàn b phân thi cOng xây drng cOng trInh: Truà'ng rnu giáo Long
Hip;
Theo de nghi cña Trung phông Tài chInh - Kê hoch huyn ti Báo cáo
so 65/BC-TC-KH ngày 27/3/2019 ye vic thâm dinh kêt qua lira chpn nhà thu
gói thâu so s toàn b phân thi cOng xây dxng cOng trinh: Truà'ng mu giáo Long
Hip,
QUYET D!NH:
Biu 1. Phê duyt kt qua 1ira ch9n nhà thu gói thu s 5 toàn b phn
thi cOng xây dirng cong trInh: Triiô'ng mu giáo Long Hip gOm các nOi dung
chñ yêu nhu sau:
1. Ten nhà thâu trüng thãu, thr9'c dê nghj nhn thãu: COng ty TNHH
Xây drng Thanh Djnh.
Bja chi: ThOn 1, xà Long Hip, huyn Minh Long, tinh Quãng Ngãi.
Biên thoai: 0913.418.489.
2. Giá nhn thâu xây dirng: 1.578.713.000 dông. Bcngchü': M77tnám
tram bay mu'cri tam triu bay tram mithi ba nghln dóng chán (Da bao gôm chi
phi hçing mic chung, thuê tài nguyen, phi báo v mói trithng và thué GTGT).
3. Loi hqp dng: Hp'p dông trpn gói.
4. Thri gian thiyc hin hqp dông: Tôi da 150 ngày (k tr ngày bàn giao
mt bang).
Diêu 2. Can cir vào nhthig ni dung dup'c phê duyt tai Diu 1 ca Quyt
dnh nay, Ban quãn 1 di an Dâu tu xây dirng và PTQD huyn Minh Long tien
hành k kêt hgp dOng xây drng vO'i don v nhn thâu theo diling quy djnh hin
hành cña Nlhà nuic. DOng thai giám sat vic trien khai tO chic thi cOng, dam
báo tien d và chat luqng cOng trInh theo thiet k, du toán dLrGc duyét, só'm dua
dir an yào sir diing có hiu qua.
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Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1xc k tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông huyn Minh Long; Thu tru&ng các ca quan:
Tài chInh - Kê hoch, Kinh tê và H tang, Kho bc nhà nu'ó'c huyn, Giám doe
Ban quân 1 dr an Dâu tu xây dirng và PTQD huyn; Chu tch UBND xà Long
Hip, Hiu tru&ng Tm?ngMâu giáo Long Hip, Giám dOe Cong ty TN}IH Xây
drng Thanh Dnh và các tO chirc, dan v eó lien quan ehiu tráeh nhiêrn thi hành
Quyêt djnh nay.!.
No'i n/ian:
- Niur diêu 4;
- CT, PCT;
- VP: PCVP;
- Luu VT.
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