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QUYET DNH
V vic phé duyt ké hoich lua chQn nhà thu cong trinh: Nâng cp san the
thao Khu dan ctr nông thôn kiêu mu thôn Nghia Thuân

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHIA
('an c&Luat To ch&c chInh quyn diaphitcing ngày 19/6/2015;
Can c& Luçt tha dôi, bó sung mç5t so diêu cza Luçt TO ch&c GhInh phü và
Lut TO ch&c chInh quyên a'japhuv'ng ngày 22/11/2019;
('an c&Luat Dáu tháu ngày 26/11/2013,
('an c& Nghj djnh sO 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cia ('hInh phñ quy
dfnh chi tiêt thi hành mc5tsO diéu cia Luát Dáu thâu ye hta chQn nhà tháu;
Can cz Thông tic so 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cüa B5 Ké hogch
và Dáu tic quy djnli chi tiét ye Ice hoqch lica chQn nhà tháu;
('an th Quyet d/n/i sO 1404/QD-UBND ngày 14/10/2021 cia Chü tjch UBND
than/i phO Gia Nghia ye vic giao ké hogch vOn sc nghip thrc hin ('hzwng trinh
m1c tiêu quOc giaxáy dcng nOng thOn mó'i nám 2021;
('an ci Quyet djnh sO 1710/QD-UBND ngày 23/11/2021 cia C/ni tjch UBND
thành phô Gia Nghia ye vic phê duyt Báo cáo kinh té - k9 thut dáu tic xáy dyng
cOng trinh: Nâng cOp sOn the thao K/u dan cit nOng thón kiéu rnOu thOn Nghia
Th uIn,
Theo d nghi cza UBNDxâ Dk Nia tgi Ta trInh s 80/TTr-UBND ngây
23/11/2021 ye vic dé nghj thOrn djnh và phê duyt ké h041ch 4a chQn nhà thOu
cOng trinh: NOng cOp sOn the thao Khu dan cit nOng thOn kiêu mOu thOn Nghia
Th utn,
Theo d nghj cüa phông Tài chInh - KI hogch than/i ph tgi Báo cáo thOrn
djnh so 108/KQTD-TCKI-I ngày 03/12/202 1 ye vic ké hocich lra chQn nhà tháu
cong trinh. NOng cOp sOn the thao Khu dOn cit nOng thOn kiéu mOu thOn Nghia
Th un.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyt k hoch hra chçn nba thu cong tflnh: Nâng cp san th
thao Khu dan cu nông thôn kiêu mâu thOn NghTa Thun (Clii tiêt nhu' phy lyc
dInh kern).
Diêu 2.
1. UBND xã Dk Nia (Chü dâu tir) có trách nhirn thirc hin các ni dung ghi
ti Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay; to chirc 1ira chQn nhà thâu theo kê hoch duqc duyt

2
dam bão tuân thu các quy djnh hin hành; dng thai chju trách nhim v tInh chInh
xác, hçip pháp cüa kê hoch lija ch9n nhà thâu dê xuât.
2. Phông Tài chInh - Ké ho?ch thãnh phô chju trách nhim ye tInh chInh xác,
pháp 1' cüa két qua thâm djnh kê hotch hra ch9n nhà thâu ti Báo cáo thâm dnh
so 1 03/KQTD-TCKH ngày 03/12/2021.
Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tt'r ngày k.
Chánh Van phông HDND & UBNDthành phô, Tru&ng phông Tài chInh - Kê
hoach thành phô, Chü tjch UBND xA Däk Nia và Thu truàng các dcm vi có lien
quan chju trách nhim thi hành Quyét djnh nay.!.
Noi n/ian:
- Nhi.r Diu 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ltru: VT, TCKH (K).

CHU TICH

Do Tan Suong

K hoich lira ch9n nhà thu con
thôn ki
(Kern theo Quyt d.inh sd.;
cia Chü tjch

TT

Ten gói thãu

Thi cong xây drng
CUflg cap lap
và
dt thiêt bj cong
trinh
Tis van giám sat
2 thi cong xây drng
cong trInh
Tong giá trl các gói
thu

p san the thao Khu dan cir nông
Thuân
gàyotháng 12 nãrn 2021
ó Gia Nghia)

11mb
thüc Lira
Giá gói thu
Nguin von chQn
(ding)
nhà
thãu
Vn sir
Chi djnh
247.986.000 Chi.rcng thu r(it
gçn
trmnh miic

Thôi gian
bt dâu
t chfrc
hrachon
nhàthu

Loi
hqp
dông

Thôi gian
thrc hin h9p
dông

Qu' IV
näm 2021

Tron
gói

30 ngày

tiêu quôc
gia nông Chi djnh Qu' IV
5.540.000 thôn mâi thAu rut
näm 2021
g9n
näm 2020

Trçm
gói

Theo tin do
thi cOng xây
drng cong
trmnh

253.526.000

