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CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dôc lap -Tiy do - Hinh phüc

/QD - UBND

Kbang, ngày J5 tháng , näm 2021

QUYET D4NH
V vic phê duyt ho so diy toán cong trInh và k hoach ha ch9n nhã thu thi
cong cOng trInh: Can bat qua sôngBa (don xa Dãk Hkr di xã Nghia An); Hng mc:
Lang nhira mt thrôiig; DIa diem: XA Dãk Hlo - huyn Kbang - tinh Gia Lai.
U( BAN NHAN DAN HUYN KBANG
Can cz Lu2t td chzc ChInh quyn dja phu'o'ng nãm 2015;
Can thLutXây c4rng s6 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014 dà ductctha ddi theo Lut si
03/2016/QHJ4, Lutsó 35/2018/QH14, Lutsô 40/2019/QHvàLuátso 62/2020/QGJ4;
Can czNghj d/nh so' 06/2021/ND - CP ngày 26/01/2021 cza chInhphz v quy djnh chi
tiêt m5t so n5i dung ye quán li chat lupng, thi cOng xdy drng và báo tn cOng trInh xay
dtng;
Can cá Nghj djnh 15/2021/ND ngày 03/3/202 1 cza Chmnh phz quy djnh chi tié't mt so'
n5i dung ye quán lj 4r an ddu twxáy drng;
Xét d nghj cüa phOng Kinh t và H tng tti T& trInh s 13/TTr — KH&HT ngày 11/
03/2020 ye vic xin phê duyt ho s dr toán cOng trInh và kê hoach lira ch9n nhà thâu thi
cong trInh Câu bat qua song Ba (doan xã Däk H1a di xa Nghra An); Hang m11c: Lang nhira
rnt dithng,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt h s dir toán cong trInh và k hoach 1ra chQn nhà thu thi cOng
cong trInh: Câu bat qua song Ba (doan xã Dàk H10 di xä Nghia An); Hang miic: Lang nh?a
mt duing vâi ni dung sau:
I. Ho so dy' toán cong trInh:
1. Ngu'ôi phê duyt: Chü tjch Uy ban nhân dan huyn
2. Ten cong trInh: CAu bt qua song Ba (doan xã.Däk Hki di xã Nghia An); Hang
myc: Lang nhira rnt dung.
3. Loi, cp cong trinh: Cong trinh giao thông
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4. Dja dim xãy diyng: Xä Däk Hlci, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
5. Quy mô xây dirng:
Lang nhira mt dung 3 lap tiêu chuân nhira 3,8 kg/rn2: Tong chiêu dài L=30m,
Trong do L1=20m rng 4,0m và L2=lOm rng 5m. lông khôi luqng: 130m2.
6. Thôi han sfr dyng theo thit k cüa cong trinh:
7. Tong kinh phi phê duyt: 12.667.000 dông
(Bang chfr: Mu'&i hal triu sáu tram sáu mu'cri bay nghIn dOng,)

8. Ngu1n vn du tu': Sr nghip giao thông näm 2021.
7. Tho'i gian thi,rc hin dii' an: Thi Cong và hoàn thành näm 2021.
II. Ké hoach ha chçn nhà than cong trInh:
1. Phân cong vic dã thrc hin: khong có
12.667.000 dng;
2. Phãn cong vic thuc k hoach 1ra chQn iihà thu: Co giá trj:
bao gôm CaC gói thâu theo biêu.
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Diu 2. UBND huyn giao trách nhim cho Phong Kinh th và Ha tang huyn trTC
tiêp quán 1 diêu hành dr an, có trách nhirn quãn 1 si'r dung von dUng mic dIch, CO hiu
qua von dâu tu, chju trách nhim ye chat luçmg cong trInh, to chUc thirc hin theo dUng quy
djnh hin hãnh cUa Nhà niiOc ye quãn 1 dâu Ui xay dirng.
Diu 3. Chánh van phOng HDND - UBND huyn, Tri.râng phOng Tài Chinh - K
hoach, Tri.thng phông Kinh tê và Ha tang, Giárn doe Kho bac Nhã nuàc huyn và ThU
trixng Các c quan lien quan chju trách nhirn thi hành quyêt djnh nay.
Quyêt djnh có hiu lirc thi hành k tir ngày k'.I.
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