UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
Sô:AO /QD-UBND

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phñc
Minh Long, ngày OI tháng 4 nám 2019

QUYET DJNH
V vic Phê duyt chi djnh don vj ttr van nhn thu
gói thâu so 04 1p kê hoch bão vmôi trtrrng cong
trInh: Kênh thoát in hi liru suôi Bong Vông
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN IIUYN MINH LONG
Can cir Lut To chiirc ChinE quyn dja phucing ngày 19/6/2015;
Can cr Lut Dâu thâu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Can c Lut Xây dimg s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cir Lut Bào v môi trung so: 55/2014/QH13 ngày 23/6/20 14;
Can cir Ngh dnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa Chinh phü ye
Quy djnh chi tiêt thi hành rnQt so diêu cüa Lut Dâu thâu ye 1ira chn nba thâu;
Can cir Ngh djnh so 3 2/20 15/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü ye
Quàn 1 chi phi dâu tu xây dçrng;
Can cir Nghi. djnh so 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa Chinh phñ ye
Quàn 1 chat lucmg và bào trI cong trInh xây dirng;
Can ci Nghi. djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh phü ye
quán 1 dir an dâu tu xây dirng; Nghi. dnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17
cüa Chinh phü ye sira dôi, bô sung Nghj dnh so 59/201 5/ND-CP ngày
18/6/2015 cüa ChInh phü ye Quàn 1 dii an dâu tu xây drng;
Can cir Ngh dnh so 19/2015tND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü Quy
dinh chi tiêt thi hành mtsô diêu cüa Lut Bào v môi tnthng;
Can cr Nghi dnh sO 18/2015/ND-CP ngày 14/02/20 15 cüa Chinh phi:i Quy
djnh ye quy hoch bão v môi truè'ng, dánh giá môi tnthng chiên 1uçc, dánh giá
tác dng mOi tru&ng và kê hoach bão v môi truô'ng;
Can cir Thông tu so 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 cüa B Tài
nguyen và MOi truè'ng ye dánh giá môi trung chiên lugc, danE giá tác dng
môi truèng và k hoch bâo v môi trumg;
Can cr Quyêt djnh sO 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBNID
tinh Quàng NgAi ye vic ban hành Quy djth ye mt so nhim vi1 quàn 1i dâu tu
xây drng trên da bàn tinh Quàng Ngâi; Quyêt dnh so 32/2017/QD-UBND ngày
11/5/20 17 cüa UBND tinh Quàng Ngäi ye vic si1ra dOi bô sung Khoàn 2, Diêu
16 Quy djnh ye mt sO nhirn v1 quàn 1 dâu tu và xây dirng tren da bàn tinh
Quàng Ngài ban hành kern theo Quyet djnh sO 03/2017/QD-UBND ngày
11/01/2017 cUa UBNID tinh;
Can c Quyet dnh so 1342/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic phe duyt Báo cáo Kinh te - k thut xây dmg
cOng trInh: Kenh thoát lü h luii suôi Bong Vông;
Can ci'i Quyet dIih so 112/QD-UBND ngày 27/12/2018 cüa UBND huyn
Minh Long ye vic giao k hoach vOn dâu tu cOng n.rn 2019;
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Can cur Quy& dnh s 153/QD-UBND ngày 01/3/2019 cüa Chü tch UBND
huyn Minh Long ye vic phê duyt diu chinh tng dur toán vâ du toán giá gói
thu thi cong xây dçrng cong trInh: Kênh thoát lii h luxu suOi Dông VOng;
Can cur Quyêt djnh s 160/QD-UBND ngày 04/3/20 19 cüa Chü tjch UBND
huyn Minh Long ye vic phê duyt kê hoch 1ira ch9n nhà thâu cOng trInh:
Kênh thoát lü h 1uu suôi DOng \TOng;
Xét Ti trInh sO 133/TTr-BQL ngày 02/4/2019 cüa Ban quán 1 dir an dâu
tu xây dmg và phát triên qu dat ye vic xin phê duyt chi di;nh don vi; tu van
nhn thu gói thu s 04 1p kê hoch bão v môi tru?mg cOng trInh: KêIIh thoát
lü ht luu sui Dông Vông,
QUYET EDINH:
Diêu 1. Phê duyt chi d4nh don vi tu van nhn thu gói thâu sO 04 1p k
hoch bão v mOi trumg cOng trInh: Kênh thoát lü h lu'u suOi DOng Vông, vi
nhItngnidungsau:
1. Do'n vj nhn thâu: COng ty TNHH Djch vu và cOng ngh MOi Trung
Xanh.
- Ma so thuê: 4300765021
- Di;a chi: So 229 Nguyen COng Phu'o'ng, P. Nghia L, TP.Quáng Ngãi, tinh
Quáng Ngãi.
2. Giá trl chI djnh thâu (tim tInh): 25.000.000 dông.
(Bang chi: Hai mzto'i lam triu dông chàr).
Giá trj nay sê du'çrc chuân xác sau k/il c/it toán duac phê duyt.
3. Loi hçp dông: Trçn gói.
4. Thii gian thii'c hin hçp dông: 30 ngày.
Diêu 2. Can cur vào nhUng ni dung duçic phê duyt ti Diêu 1 cüa Quyt
di;nh nay, Ban quán 1 dçr an dâu tu xây dmg và phát trin qu dt huyn tin
hành k kêt hgp dông vâi don vi; nhn thâu, triên khai thi:rc hin và thanh quyt
toán theo dung quy di;nh hin hành cüa Nhà nuóc.
l3iêu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k.
Diêu 4. Chánh Van phOng huyn; Thu tnrO'ng các phông, ban: TC-KH,
KT&HT, TN&MT, BQL dir an DTXD&PTQD huyn, Kho bc Nba nuâc; Chü
tjch UBNID xa Long Hip, Cong ty TNHH DV&CN Môi Truàng Xanh. và các
to chirc, don vi lien quan chju trách nhim thi hành Quyt di;nh nay./.
NoinIzân.
-Nhu'diêu4;
- CT, các PCT;
- CVP: PCVP;
- Luii VT.
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