UY BAN NHAN DAN
HUYN KBANG
S :5/QD-UBND

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dôc 1p - Tu do - Hanh phüc
Kbang, ngày 01 tháng g nám 2021

QUVET DINH
V/v phê duyt két qua Iiya chQn nhã thãu gói thu s6 05: Thi cong xãy ding h th6ng cp
niro'c sinh hot, xây dirng và lap dt thiêt bj cong trInh cp din sinh hot thuc thy an B6
tn n dlnh dan ctr vung thiên tai xä Dãk Rong, huyn Kbang

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN KBANG
C'ãn ci Lui2t to chic C/i/nh quyên dia phuing nãm 2015 và LuOt tha dOt, bd sung môt
sO' diu cüa Luçt td chjc Chmnh phi và Lut td chic chInh quyn dia phuvng nãm 2019;
Can c&Lu2t dlu thu sl 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013 cia QuO'c Hc5i;
Cán c Nghj dfnh sO' 63/2014/ND-C'P ngày 26/06/2014 cia ChInh phz - Quy djnh clii
tilt thi hành mt sd diu cia Lu4t dO'u thdu v 4ta chQn nhà thu;
Can ci Quylt d.inh sl 27/QD-UBND ngày 14/01/20121cia UBND tinh Gia Lai v vic
zy quyên, giao nhim vy trong quán l, các dy an th dyng vOn dáu tu cOng và vOn nhà nwóc
ngoài dáu tu cong thuç3c thám quyên quyêt djnh cia Chz tjch Uy ban nhdn dOn tinh Gia Lai,
Xem Xét bOo cáo dOnh giO ho sa dzc thOu sO 14/BC-TCG ngày 3 0/08/2021 cia tO chuyên
gia dâu thOu gói thOu sO 05. Thi cong xOy drng hç thông cap nithc sinh hoat, xOy drng và 1p
dt thiêt bj cOng trinh cOp din sinh hoçit thuc dt On BO tn on d/nh dan cu viing thiên tai xã
DOk Rong, huyn Kbang dztQC phOng Tài chInh & Ké hogch huyn thOm dfnh tqi vOn ban so
66/BCTD-TCKH ngày 31/08/2021,
QUYET D!NH
Diêu 1. Phê duyt kt qua lira ch9n Nhà thâu gói thâu so 05: Thi cong xây dirng h
th6ng cap nixOc sinh hoat, xay dirng và lap d.t thi& bj cong trinh cAp din sinh hott thuc d
an B trI n djnh dan cir vüng thiên tai xä Dãk Rong, huyn Kbang, vi các ni dung chinh
sau:
1. Ten gói thâu: Gói thAu xây 1p cong trInh: Thi cong xây dirng h thng cp nirc
sinh hoat, xây dirng và 1p dt thit bj cong trInh cp din sinh hoat.
2. Chü du tu: UBND huyn Kbang (UBND huyn giao BQL di.r an DT-XD huyn
trrc tip quãn I, diu hành dr an)
3. Oja dim xây drng: X Däk Rong, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
4. Don vj trüng thAn: Lien danh cong ty TNHH Cay xanh Kiên Giang vã Cong ty
TNHH xây dirng Hoáng Trang.
5. Giá tnj trüng thAu: 2.960.000.000 dng (Bing chTh Hai t5', chin tram sáu mwcri
triçu dng ch&i).
6. HInk tlurc hçp dng: Hcp dng trçn gói
7. Phuong thtrc thanh toán: Chuyn khoân
8. Thoi gian thic hin hqp dng: Thai gian thirc hin hçip dng: 90 ngày (k tir ngày
hcrp ding kinh t Co hiu 1irc).

Diéu 2. UBND huyn giao trách nhim BQL dr an DT-XD huyn và Lien danh cong ty
TNHH Cay xanh Kiën Giang và Cong ty TNHH xây dirng Hoãng Trang phãi thrc hin dÀy dü
các Quy djnh hin hãnh cUa Nhà nuâc v Quy ch quãn 1 DT-XD và quãn I chAt hiçing cOng
trInh xay dirng.
Diu 3. Chánh Van phang HDND - UBND Huyn, Trithng các phOng: Tài chInh hoach huyn, Kinh té và Ha tang huyn, Giám dôc Kho bac huyn, Giám dc BQL du an DTXD huyn, Lien danh cong ty TNHH Cay xanh Kiên Giang và Cong ty TNHH xây dirng
Hoàng Trang, Thu tnthng cãc c quan, ban nganh lien quan chju trách nhim thi hành quy&
djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lirc thi hãnh tir ngày k./.
Noi nhIn:
- Nhis diu 3;
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