U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip -Tir do - Hnh phñc
HUYN KBANG
Kbang, ngày J tháng Q nàm 2021
S& OLI- /QD - UBND
QUYET D!NH
V vic phê duyt dii' toán xây drng cong trinh: H thng nithc sinh hot thj trn
Kbang; hang mic: Thay the, sfra chfra trini born cp 1 - nhà may dc khão sat.
CHU T!CH U'( BAN NHAN DAN HUYN
Can ci'Lut td cht'c chinh quyên djaphuv'ng nãm 2015;
Can cii' Luc2t Ddu thdu so 43/20 1 3/QHJ3 ngày 26/11/2013;
Can cz Luçt xáy dy'ng s 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014;
Can ct Nghj djn/i s: 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cza ChInh phi v vic
quy djnh chi tiét mç5t so diêu cia Lut Dáu tháu ye ly'a chQn nhà tháu,
Can c Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cza C'hinh Phñ v quán
l} chi phi dáu tu' xáy dtng cOng trinh;
Can ct Nghj dnh sO' 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 cia ChInh Phi ye' quán
l• chat lwcmg và báo trI cOng trinh;
Can c' Nghj d/nh s 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cia ChInh Phi ye' quán
l3 dy' an dáu tu'xáy dy'ng cOng trInh;
Can c Quyê't djnh sd: 38/2016/QD-UBND ngày 09/9/2016 cia Uj' ban nhdn
dan tin/i Gia Lai ye Ban hành quy djnh ye quán l dy' an dáu hr cOng cia tinh Gia
Lal;
Xét de' nghj cia phông Kinh té' và Hg tcng tgi kê't qua thdm dnh sO': 01 /XDKT&HT ngày 07/01/202 1 ye kêt qua thdm djnh thiêt ké, dy' toán cOng trInh: H
t/10ng nithc sinh hogt thj.trân Kbang, hgng myc: Thay the, tha chi'a trgrn barn cap
1 - nhà may dôc kháo sat,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt h sci dir toán xay drng cong trmnh: H thng nuOc sinh
hoat thj trãn Kbang; hang m11c: Thay the, sira cha tram barn cap 1 - nhà may doe
khào sat vâi ni dung sau:
1.Ten cong trInh: H tMng nuâc sinh hoat th trn Kbang;
2. Hang m1c: Thay th, sfxa chüa tram barn c.p I - nhà may dc khâo sat.
3. Da dim xây drng: Th trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
4. Ten chü d.0 tu: Ban quãn 1 H t.ng Giao thông Do thj.
5. Dan vl l.p h so d? toán: Ban qun 1 Ha tang Giao thông Do thj.
6. Miic tiêu du tu: Khc phiic hu hông t?i trm barn cp 1 — nhà may dc
khào sat sóm dua nhà may vào hoat dng dê cap nuóc sinh boat lai cho nhân dan
trên dja bàn.
7. Quy rnô và Giãi pháp xây drng:

- Dti&ng day din 4 sci day 4x35 mm2 bj cham ch.p nen &ng cci không hoat
dng; cn thay th &r&ng day mi bang 02 day 4x35mm2 (day rut dong) L=3 lOm
(H thông din cü có 4 day, xin thay th 2 day, con tn ding lai 2 day).
- Dan phao bj song dánh bong các phi, không dam bâo cho vic do! di.thng ông
và h thng day din; thay th 15 phao (loai 3 phi) (khung bang Inox) và 20 phi
nhira d khac phic.
- Ong dn nrn9c bj rách, không dam bâo hoat dng; Thay ng dn nuOc bang
ng nhra HDPE Dl 60mm, dày 9,5 mm, 1 Opar, L60m và phi kin kern theo.
- Ong rut gà bão v day din bj rách hu nhiu doan không dam bâo an toàn
din; Thay mâi ông nhira xoän HDPE D60/50 L3 lOm.
- May barn s 1 hr hông không hoat dng; c.n sira chüa d boat dng thrçc.
- H thng diu khin cüa tram bm bj báo 1i; Thay md kh&i dng mm cUa
dng ca so 1 dê dam bâo tü hoat dng.
8. Tong kinh phI phê duyt: 313.047.000 dông (Bang chif: Ba tram mwài ba
triéu, khóng tram bón mucYi bay ngàn a'óng chàn,).
9. Ngun vn dau tir: Ngãn sách huyn.
10. HInh thüc quãn 1 dr an: UBND huyn giao Ban quãn 1 Ha tang Giao
thông Do thj trirc tiêp quãn 1 và diêu hành cong trInh.
11. Thii gian thirc hin: Nàm 2021.
Diêu 2. Ban quãn 1 H t.ng Giao thông DO thj có trách nhim quãn 1', sr
ding dung miic dIch, có hiu qua von dâu ti.r, chju trách nhim ye chat 1ung cong
trInh, to chüc thirc hin theo dung quy djnh hin hành cüa nhà nithc v quãn 1 du tu
xây dirng ca ban.
Diêu 3. Quyt djnh có hiu 1irc thi banE k tr ngày k.
Diu 4. Các ông (bà): Chánh van phông HDND - UBND huyn, Tnrâng
phOng Tài ChInh - Ké hoach; Trithng PhOng Kinh t và Ha tang; Giám dc Kho
bac huyn; Tnrâng ban quãn 1 Ha tang Giao thông DO thj và Thu trithng các ca
quan lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
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