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QUYET D!NH 
A * A A A A Ve vice phe duyçt ke hoch lira chçn nha thau cong trinh: Cai tio, nang cap 

kè dá và hi tng k thut, sfra chUa nba lop h9c 05 phông trirôrng MAm non 
Tan Lp  Thãnh, phu*ng Nghia Trung 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHiA 

Can c& Lut T chic chInh quyn dja phirong ngày 19/6/2015; 
can cii' Lut sia dói, bó sung mç5t so diêu cáa Lu2t To chzc ChInh phi và 

Lutt TO ch&c chInh quyên djaphu'cing ngày 22/11/2019; 
Can cz' Lut Dáu tháu ngày 26/11/2013; 
Can c& Nghj djnh sO 63/2014/ND-UP ngày 26/6/2014 cüa C'hinh phü quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so ã'iêu cüa Luát Dáu tháu ye 4a chQn nhà tháu; 
Can c& Thông tw sO 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cia Bç3 Kê hogch 

và Dáu tu quy djnli chi tiétvê kê hoach 1ua chQn nhà thâu, 
Can th Quyêt djnh sO I114/QD-UBND ngày 27/8/2021 cia Chñ tjch UBND 

thành phO Gia Nghia ye vic bó sung, ho trçr kinh phi và giao ké hogch vOn dáu tu' 
phát triên näm 2021, 

Can cá' Quyêt djnh sO 1093/QD-UBND ngày 24/8/2021 cña Cht tjch UBND 
thành phô Gia NghTa ye vicphê duyt Báo cáo kinh tê - k9 thut dáu tit xây dyng 
cOng trInh: ái tgo, náng cap kè dá và hg tang k9 thut, tha chi'a nhà lop hQc 05 
phOng triràng Mám non Tan Lcp Thành, phu'&ng Nghia Trung; 

Theo dé nghj cia Ban Quán lj dzr an và Phát triên qu9 dat thành phô tgi T& 
trInh sO 233/TTr-QLDA&PTQD ngày 17/9/2021 ye vic dé nghj thám djnh và phê 
duyt Ice hogch lra chQn nhà tháu dr an: Cal tçio, náng cap kè dá và hg tang k9 
thuçt, tha chiki nhà lap hQc 05 phOng tru'&ng Mám non Tan Lcp Thành, phithng 
Ngh7a Trung; 

Theo ã'ê nghj cüa phông Tài chInh - Ké hogch thành phô tgi Báo cáo thám 
djnh sO 95/KQTD-TCKH ngày 05/10/2021 ye ké hogch ly'a chQn nhà tháu cOng 
trinh. COi tgo, náng cap kè dá và hg tang k9 thut, tha chi?a nhà lOp hQc 05 phOng 
trithng Mám non Tan L Thành, phu'&ng Nghi'a Trung. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt k ho.ch lira chçn nhà thu Cong trInh: Cãi t?o,  nâng cap 
kè dá vâ ht tang k thut, sira chIa nhà lap hçc 05 phông tnrông Mâm non Tan 
Lip Thành, phi.rng Nghia Trung (Chi tit nhir phu inc dinh kern). 
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* Các ni dung khác: Yêu cu Ban Quãn l dr an và Phát trin qu5 dt thành 
phô Gia Nghia (Chü dau tii) cp that  các nii dung ké hoach hgra chçn nhà thâu 
theo ' kién thâm djnh cüa phông Tài chInh - Ké hoach thành phô ti Báo cáo thâm 
djnh so 95/KQTD-TCKH ngày 05/10/202 1 dé thirc hin ni dung cong vic, gói 
thâu và to chrc hra chçn nhà thâu theo dung quy djnh; dOng thyi trong qua trInh to 
chüc thrc hin la chçn nhà thâu can kru mt so van dê sau: 

- Dang tái kê hoch lira ch9n nhà thâu &rcic duyt ln h thông mng dâu 
thâu quôc gia theo,  quy djnh ti Thông tu sO 10/201 5/TT-BKHDT ngày 
26/10/20 15 cüa Bô Kê hoch và Dâu tu quy djnh chi tiêt ye kê hoch 1ra chçn nhà 
thâu; 

- Nghiêm tue thirc hin 1 trInh ap ding hra chçn nhà thu qua mtng theo quy 
djnh tai  Thông tis so 11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 cüa Bt Ké ho?ch Va 
Dâu ti.r quy dinh chi tiêt vic cung cap, däng tãi thông tin ye dâu thâu, l trInh áp 
diing hra ch9n nhà thâu qua mng và quán l, sü dung giá trj báo dam d,r thâu, báo 
dam thirc hin hcip dông không duqc hoàn trã; * 

- Dôi v&i các gói thâu chi ctjnh thâu, chü dâu tix thirc hin vic áp d%lng t 1 
tiêt kim theo Cong vAn sO 5699/UBND-KTTC ngày 3 1/10/2016 cüa UBND tinh 
DAk Nông và Cong vAn so 17OSIUBND-TCKH ngày 09/11/2016 cüa UBND thj 
xã Gia Nghia (nay là thành phô Gia Nghia). 

Diu 2. 
1. Ban Quân 1 dr an và Phát trin qu dt thành ph Gia NghTa (Chü dâu tr) 

Co trách nhim thirc hin cac ni dung ghi ti Diêu 1 cüa Quyét djnh nay; tO chirc 
hja ch9n nhà thâu theo kê hoch &rgc duyt dam bâo tuân thu các quy djnh hin 
hành; dông th?i chju trách nhim ye tInh chInh xác, hqp pháp cüa kê hoch lira 
ch9n nhà thâu dê xuât. 

2. PhOngTài chInh - Ké hotch thành phô chju tráchthim ye tInh chInh xác, 
pháp 1 cüa ket qua thâm djnh ké hoch hra ch9n nhà thâu ti Báo cáo thâm djnh 
so 95/KQTD-TCKII ngày 05/10/202 1. 

Diu 3. Quyet djnh nay Co hiu 1irc ké ti ngàyk'. 
Chãnh VAn phOng HDND & UBND thành phô, Trithng phOngTài chInh - Kê 

hotch thành phô, Giám doe Ban Quân l dt,,r an và Phát triên qu dat thánh phô và 
Thu truO'ng các dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay./. 

No'i n/i in: 
- Nh.r Diêu 3; 
- CT, các PCT TJBND TP; 
- PhOng QLDT TP (cl/b); 
- Phông GD&DT TP (cl/b); 
- TJBND P. Nghia Trung (cl/b); 
- Li.ru: VT, TCKH (K)' 
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