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QUYET D!NH
V/v phê duyt kt qua hya chQn nhà thâu gói thâu xy lap cong trinh: Nâng cap, mô' rng
throng Lê Hông Phong, thj trn Kbang, huyn Kbang (don Quang Trung -Lê Lçri)
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN KBANG
Can ci Lut t chüc ChInh quyn dja phutrng näm 2015 và Lut tha di, b sung mt
s6 diu cia Lu2t tá ch'c Chinhphi và Lug7 t ch&c chmnh quyn djaphu'crng nãm 2019;
Can ciLuat ddu thAu s 43/2013/QHI3 ngày 26/11/2013 cza Qu6c Hói,
Can c& Nghj dfnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/06/2014 cza ChInh phi - Quy djnh chi
tiê't thi hành m5t s diu cza Lu2t dá'u thcu v lu'a chQn nhà thcu;
Can th Quyé't d/nh sd 27/QD-UBND ngày 14/01/20]21cza UBND tinh Gia Lai v vic
iy quyên, giao nhim vy trong quán l các dy' an th dyng von dãu tir cOng và vOn nhà nzthc
ngoài dâu tir cOng thu5c thám quyên quyêt d,inh cia Chi tjch Uy ban nhán dOn tinh Gia Lai;
COn th Quyet dfnh so 10/QD-UBND ngày 28/01/2021 cia Chz, tjch UBND huycn
Kbang — Wv phê duyc7 id hoçzch lra chon nhà thcu cOng trinh: NOng c4, ma rang du'&ng Lê
Hang Phong, thj trd'n Kbang, huycn Kbang (dogn Quang Trung -Lê Lcri);
Xem Xét báo cáo dánh giá hc so' dy thu s 02/BC-TCG ngày 2 6/02/2021 cia t chuyên
gia dau thu gói thcu xOy lqp cOng trInh NOng cqp, m& rông dwàng Lê Hang Phong, thj trO'n
Kbang, huyqn Kbang (dogn Quang Trung -Lê Lai) dircrc phOng Tài chInh & K hoQch huyçn
thdm dfnh tgi vOn ban so' 16/BCTD-TcKH ngày 03/03/2021,
QUYET DINH
Diu 1. Phé duyt kt qua lira chçn Nhà thtu gói thu xây 1p cong trmnh: Nâng c.p, m
rng duOng Lê Hng Phong, thj trAn Kbang, huyn Kbang (dotn Quang Trung -Lé Lci) ; vOi
cãc nti dung chInh sau:
1. Ten gói thu: Gói thu xây lap cong trinh: Nang cap, ma rng thr?mg Lê Hng
Phong, thj tran Kbang, huyn Kbang (doan Quang Trung -Lê Lçii).
2. Chü dan ttr: UBND huyn Kbang (UBND huyn giao BQL dir an DT-XD huyn
trirc tip quãn l, diu hành dir an)
3. Dia diem xây di,rng: Thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
4. Don vi trüng thu: Cong ty TNHH ThI Nghim và Xây Dirng Thành Do.
5. Giá trj trñng thu: 1.562.150.000 dng (Bang cht: Mt 4), nOm tram sáu mtrcri
hal triêu, mt tram nam miro'i ngàn d3ng ch&i,).
6. HInh thirc hqp dng: Hqp dng tr9n gOi
7. Phtrong thfrc thanh toán: Chuyên khoân
8. ThOi gian thic hin hqp dng: Thai gian thrc hin hcp dng: 120 ngày (k ttr
ngày hçp dng kinh t có hiu 1irc).

Diu 2. UBND huyn giao trách nhim BQL dr an DT-XD huyn và Cong ty TNHH
ThI Nghim và Xây Drng Thành Do phâi thrc hin dÀy dii các Quy djnh hin hânh cüa Nhà nrncc v Quy ch quãn 1 DT-XD và quãn 1 ch.t krccng Cong trInh xây drng.
Diu 3. Chánh van phông HDND - UBND Huyn, Truâng các phOng: Tài chInh hoch huyn, Kinh th vã Hi tAng huyn, Giám dc Kho bc huyn, Giám dc BQL dir an DTXL) huyn, Giám d6c Cong ty TNT{H ThI Nghim và Xây Drng Thành Do, ThU tnr&ng các c
quan, ban ngành lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.
Quyt djnh nay CO hiu 1rc thi hành tir ngày ky./.
No'i n/ian:
-N/ut diêu 3;
-Lia VT, VP, TH.(

