UY BAN NHAN DAN
HUYEN KBANG
S: g /QD-UBNI

CQNG HOA xA HOI CHU NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Kbang, ngày J. tháng 4 nám 2021

QUYET DNH
bra chQn nhä thu gói tbu xây Ip cong trInh: Trirè'ng PTDTBT
V/v phê duyt kt qua
tiu bce Lê yan Tam, xa Krong, huyn Kbang; hng miuc: Nba hçc
chfrc nàng, nhà & ban trü và các hng mic ph

CHU TCH UY BAN NHAN DAN HUYN KBANG
2015 và Lut tha ddi, bd sung mt
nám 2019;
sd diu cia Lut t chzc ChInhphi và Lut td ch&c chinh quyn diaphwcng
cza Quc H5i;
Can thLu2t dátu thu s6 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
Quy djnh chi
Can ct Nghi djnh s 63/2014/ND-GP ngày 2 6/06/2014 cza C'hInh phi tkt thi hành mç5t s6 diu cza Lut ddu thcu v la chQn nhà thcu;
djnh s 27/QD-UBND ngày 14/01/20121Ciia UBND tinh Gia Lai v vic
Can th Quylt
dw an sü dyng von dáu tw cong và vOn nhà nwàc
iy quyên, giao nhim v trong quán lj cácdjnh cia Chü tjch Uy ban nhân dOn tinh Gia Lai;
ngoài dáu tw cOng thu5c thám quyên quyêt
22/03/2021 czta UBND huyn Kbang ye vic
Quyet
djnh
sO
51/QD-UBND
ngày
c
Can
xOy lOp cOng trInh: Trwöng PTDTBT tiêu hQc Lê
phê duyt hO sc m&i tháu gói thOu thi cOng
Nhà hQc chic nãng, nhà & ban trz. và các hgng
VOn Tam, xa Krong, huyn Kbang; htng myc:
myc phy;
d? thOu s 04/BC-TCG ngày 14/04/202 1 cia tO chuyên
Xem Xét báo cáo dánh giá ho sd
cOng trInh Trw&ng PTDTBT tiu hQc Lê VOn Tam, xO Krong,
gia ä'4u thdu gói thcu xOy thp
huyn Kbang; hang myc. Nhà hQc chic nOng, nhà ó' ban tri và các hng myc phy a'wçrc
huyn thdm djnh tgi vOn ban s6 32/BCTD-TGKH ngày
phông Tài chinh & K hooch

Can th Lut td chzc ChInh quyn dja phwong nám

16/04/2021,
QUYET DJNH
1ra chn Nhà thu gói thu xây 1p cong trInh: Trixing
Diêu 1. Phê duyt k& qua
Krong, huyn Kbang; hng miic: Nhà hc chiic näng, nhà
PTDTBT tiu hçc Lê Van Tam, xa
ban tr(i và cãc hong mvc phii ; vâi các ni dung chInh sau:
Tam,
Gói thAu xây 1p cong trmnh: Trithng PTDTBT tiu hc Lê V
1. Ten gói thu:
ban trã và các hang miic phi.
muc: Nhà h9c chrc nãng, nhà a
xa Krong, huyn Kbang; hung
UBND huyn Kbang (UBND huyn giao BQL dr an DT-XD huyn
2. Chü dâu tir:
trtrc tip quãn 1, diu hãnh di an)
Krong, huyn Kbang, tinh Gia Lai.
3. Pla dim xây diyng: X
Hoàng Lucing.
4. Don vi trüng thu: Cong ty TNHH MTV(Bang
cht: Ba t), chin trOm bay mzto'i triu,
5. Giá fri trñng thâu3.970.368.000 dng
ha tram sáu mwo'i tam ngàn dáng chán).
6. HIuh thirc hp dng: Hçip dng trQn gOi
7. Phirong thirc thanh toán: Chuyên khoãn
Thi gian thirc hin hqp dng: 170 ngày (k tr
8. Tbo'i gian thiyc hin hçrp dng:
ngày hqp ding kinh t có hiu 1irc).

Diu 2. UBND huyn giao trách nhim BQL dir an DT-XD huyn và Cong ty TNHH
MTV Hoãng Liwng phãi thrc hin dy dU các Quy djnh hin hành cUa Nlià nuàc v Quy ch
quãn 1 DT-XD và quãn 1 chit lucmg cong trinh xây drng.
Diu 3. Chánh vn phOng HDND - UBND Huyn, Tru&ng các phông: Tài chinh hoch huyn, Kinh t và Ht tng huyn, Giám d6c Kho bac huyn, Giám d6c BQL d%r an DTXD huyn, Giám d6c Cong ty TNHH MTV Hoàng Luong, Thu trithng các c quan, ban ngành
lien quan chju trách thim thi hành quyt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành tr ngày k./. -"
No'i nhin:
-Nhu diu 3;
-Luu VT, VP, THu

