U BAN NIIAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc Lp - Tir Do - Hnh Phñc
HUYN MINH LONG
S: 27 1/QD-UBND

Minh Long, ngày 28 tháng 3 nàm 2019

QUYET DNH
Phê duyt kêt qua lit'a chçn nhà thãu gói thãu si 5 toàn b
phân thi cong xãy dirng cOng trInh: Tru'ô'ng THCS An Mon
DIa diem xây dirng: Xã Thanh An, huyn Minh Long
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYIN MINH LONG
Can cir Lut To chirc ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/20 15;
Can cur Lut Dâu thâu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/20 13;
Can cur Lut Dâu tu cong so 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can cur Lut Xây ding s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cur Nghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày26/6/2014 cüa ChInhphü Quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye lua chon nhà thâu;
Can c1r Ngh dtrth so 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü ye
quãn 1 chi phi dâu tu xay dyng;
Can c Nghj djnh so 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cña ChInh phü ye
Quân 1 chat 1uçng và báo trI cong trInh xây dçrng;
Can cur Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh phü ye
quân 1 dur an dâu tu xây d1rng;
Can ccr Nghj dnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17 cüa Chinh phü ye
sura dôi, bô sung mt sO diêu Nghj dinh sO 59/2015/ND-CP ngây 18/6/2015 cüa
Chinli phü ye quân 1 d1.r an dau tu xây dirng;
Can cur Quyêt djnh so 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quâng Ngãi ye vic ban hành Quy djnh ye rnt sO nhim vi quân 1 dâu tu
xây dmg trén da bàn tinh Quàng Ngài;
Can cur Quyêt dinh sO 1818/QD-UBND ngày 24/10/2018 cña Chü tjch
UBND tinh Quâng Ngài ye vic phê duyt Chü trrnmg dâu tu danE mc dir an
khi cOng mi näm 2019 cüa dr an 1- Chucing trInh 30a thuc Chuang trInh
MTQG giãm nghèo ben vü'ng tinE Quãng Ngäi;
Can cur Quyêt dnh sO 1344/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh té - k thut dâu tu
xây dmg cOng trInh: Trurng THCS An MOn;
Can ci Quyêt djnh so 222/QD-UBND ngày 18/02/2019 cuia Chü tch
UBND tinh Quäng Ngài ye vic giao kê hoch vOn dâu tu cong näm 2019 (D9t
1) thuôc chung trInh muc tiêu quôc gia giãm nghèo ben vüng tinh Quáng Ngäi;
Can cur Quyêt dnh sO 158/QD-UBND ngày 04/3/20 19 cfia Chñ tich
UBND huyn Minh Long ye vic phe duyt k hoch 1ira ch9n nhà thâu cong
trInh: Tru?mg THCS An Môn;

Can cir Quyêt djnh s 164/QD-UBND ngày 06/3/2019 cüa Chü ttch
UBND huyn Minh Long ye vic phê duyt Ho s mi thâu gói thâu so 5 toàn
b phn xây dirng cong trInh: Trung THCS An Môn;
Xét Ti trInh so 11O/TTr-BQL ngày 26/3/2019 cüa Ban quân 1 du an Dâu
tij xây dmg và PTQD huyn ye vic phê duyt ket qua 1ra ch9n nhà thâu gói
thâu sO 5 toànb phân thi cOng xây drng cong trInh: Tru'O'ng THCS An Môn;
Theo dê ngh cüa Tru&ng phOng Tài chInh - Kê hoch huyn ti Báo cáo
so 641BC-TC-K}1 ngày 27/3/2019 ye vic thârn dinh kêt qua 1ira ch9n nhà thâu
gói thâu s 5 toàn b phân thi cong xây drng cong trInh: Tru'èng THCS An
Môn,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt kt qua 1ira ch9n nba thâu gói thâu sO 5 toàn b phân
thi cOng xây drng cOng trInh: Truè'ng THCS An Mon gOm các nôi dung ch yêu
nhu sau:
1. Ten nhà thâu triing thãu, th9'c dê nghj nhin thâu: COng ty TNHH
MTV xây di.mg Thai Mi.
Dja chi: ThOn III, xã Long Hip, huyn Minh Long, tinE Quàng Ngäi.
Diên thoai: 0255-3866.414.
2. Giá nhn thâu xây dirng: 4.876.180.000 dOng. Bang chü': Bón tarn
tram bay rnu'o'i sáu triu int train tam rnu'o'i nghIn dóng chán (Dd bao gôm chi
phI hng inyc chung, chi phI d'phông và thuê GTGT).
3. Loi hçrp dông: Hcp dOng tr9n gói.
4. Thô'i gian thtjc hin hqp dông: TOi da 295 ngày (kê tir ngày bàn giao
mt bang).
Diêu 2. Can cir vào nhttng ni dung thrcic phe duyt ti Diêu 1 ciia Quyêt
dnh nay, Ban quán 1 dir an Dâu tu xây dirng và PTQD huyn Minh Long tiên
hành k kêt hçrp dông xây drng vOi dan vi nhn thâu theo dung quy djnh hin
hành cüa Nlhà nithc. Dông thô'i giám sat vic triên khai to chtrc thi cOng, dam
bào tien d và chat luçmg cong trInh theo thiêt k, dçr toán duçic duyt, só'rn dua
dix an vao si:r dmg có hiu qua.
Diêu 3. Quyêt dnh nay có hiu 1rc kê tr ngày k.
Diêu 4. Chánh Van phông huyn Minh Long; Thu trumg các Ca quan:
Tài chInh - K hoch, Kinh tê và Hi tang, Giáo diic và Dào tao, Kho bc nba
nthc huyn, Ban quàn 1 dr an Dâu tu xây drng và PTQE) huyn; Chu tich
UBND xã Thanh An, Hiu truOng Truông THCS Thanh An, Giám dôc Cong ty
TNHI-I MTV xây dçrng Thai M yâ các to chiirc, dan yj có lien quan chu trách
nhim thi hành Quyêt dnh này./.
No'i nhin.•
- Nhu diêu 4;
- CT, PCT;
- VP: PCVP;
- Luu VT.
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