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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
THANH PHO BA NANG
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Sé: J99 /QD-UBND

DàNáng, ngày .20 tháng4nám 2020

QUYET BJNH
V vic phê duyt k hoich hya ch9n nhà thu
CôngtrInh: Kh6i hrp hçc, phông hçc b mon - Trtr?rng THCS B BängTuyn
Tha them: Phirorng Thanh Khe Tay, qutn Thanh Khe, thanh pho Ba Nang
CHU TECH UY BAN NHAN DAN THANTI PHO oA NANG
Can ci Lu2t TI chi'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015,
Can thLu2t Dá'u thdu ngày 26/11/2013,
Can ci Lut Xáy dyng ngày 18/6/2014,
Can cii' Nghi djnh sl 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cia ChInh ph v
vic quy djnh chi tilt thi hành mót so' dieu cüa Luát Ddu thlu v ly'a chQn nhà
thdu,
Can ct Nghj dfnh so' 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 cia ChInh phü
quán ly chi phi dá'u tu'xáy dyng,
Can cz Nghj dinh so' 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cia ChInh phi ye
quán l) c4 an dá'u tw xáy dyng,
Can c Nghj djnh so' 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 cza ChInh phi ye'
quán lj chá't licçng và báo trI cong trInh xáy dy'ng;
Cán c Nghj djnh sO' 119/2015/ND-CF ngày 13/11/2015 cia C7'zInh phi
ye' quy dfnh báo h'iê iii ba't bu5c trong hoot dc5ng dá'u t xdy dyng,
Cán ci Thông tu' so' 10/2015/TT-BKIIDT ngày 26/10/2015 cia Bç5 Ké'
hoqch và Ddu tu' ye' vic Quy djnh chi tilt ye' kl hogch 4a chQn nhà thdu,
'àn ci2 Thông tu' sO' 11/2019/TT-BKJ-IDT ngày 16/12/2019 cza Bç$ Kl
hogch và DIu tu' ye' quy djnh chi tilt vic cung câ'p, dàng tái thông tin ye' dâu
thlu, l trInh áp dyng lca chQn nhà thlu qua mng và quán l, si dyng giá trj
báo dam du' tháu, báo dam thy'c hin hQp de'ng khOng duv'c hoàn trá,
Can ct Quylt djnh so' 32/2018/QD-UBND ngày 28/9/2018 cia UBND
thành phO Dà Ncng ye' vic ban hành Quy djnh mt so' ni dung ye' quán l ddu
tu' và xáy dyng trên dja bàn thành phI Dà N&ig;
C'àn ct2' Quylt djnh so' 1021/QD-UBND ngày 24/3/2020 cza UBND thânh
phI Dà Ncng ye' vic die'u chinh kl hooch yIn xdy dyng cci bàn nàm 2020 tgi
Quyêt djnh sO' 5680/QD-UBND ngày 16/12/2019 cia UBND thành phI Dà
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Náng;
Can ci Quyêt djnh s 4994/QD-UBND ngày 31/10/2019 cia Ghz tjch
UBND thành phô Dà Náng ye viçc phê duyçt báo cáo kinh té' /c9 thut xây dyng
cong trInh Khi lop hQc, phOng hQc bç5 mOn - Trw&ng THCS DO Dáng Tuyn,
Theo d nghj cza SO' K hoçch và Du tw ti Báo cáo thdm djnh s
/BCTD-SKHDT ngàyJ/4/2O2O v vic phê duyt ki hoçich hra chQn nhà
thcu cOng trInh Khi lOp hQc, phOng hQc bç3 mOn - Tru'O'ng THCS D' Däng
Tuyên.
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt k hoach 1ra chçn nhà thu cong trInh Khôi hp hçc,
phông hçc b mon - Tru?mg THCS D Dàng Tuyên v&i các ni dung theo chi
tiêt phii liic dInh kern.
Diu ,2. UBND qun Thanh I(hê chju trách nhim t chirc lira ch9n nba
thâu theo ké hoach hra chçn nhà thâu thrçc duyt dam bào tuân thu các quy djnh
hin hành và ni dung kiên ngh cüa S& Ké hoach và Dâu tu tai Báo cáo thâm
djnh nêu trén.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thc hin k tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phàng Doàn dai biu Qu& hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành phô Dà Nang; Giám dôc các S: Kê hoach và Dau tu,
Tài chInh, Xây dmg, Giáo dic và ?ào tao; Chü tch UBND qun Thanh Khê;
Giám doe Kho bac Nba nuâc Dà Nang và Thu truâng các cci quan có lien quan
cAn cr Quyêt djnh nay thirc hii'
No'i nhn:
- Nhu diêu 4;
- Liru: VT, DTDT. g

Hurth Dc Th

PHU LUC KE HOACH LIXA CHON NHA THAU
Cong trInh: Kh& 1&p lice, phông hc b mon - Trirô'ng THCS D Bang Tuyn
('Kern theo Quyet djnh só1199/QD-UBND ngày..?O tháng 4 nàm 2020
cia Ch tjch UBND thành phó Dà Náng)

1. Khái quát v công trInh
- Ten cong trInh: Khi l&p hçc, phông hçc b mon - Trithng THCS D
Däng Tuyên.
- Tong mire dau tir: 7.636.813.000 dong.
- Chü du tir kiêm quãn I diy an: UBND qu.n Thanh Khé.
- Ngun vn: Ngân sách thành ph& k hoch vn XDCB nm 2020 b trI
5,5 t dông dé triên khai thc hin.
- Th?ri gian thrc hin dir an: Näm 2019 - 2021.
- Oja dim xây ding: Phu&ng Thanh Khê Tây, qun Thanh Khê, thành
phô Dà NAng.
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Ting cong giá gói thu: 6.333.132.252 (dng)

Ghi chit:
- (*).. Giá trj gói tháu tic vá'n và phi tic vá'n d giám trzthc 5% so vói giá trj
dy toán ductc phê duyt.
- (**).. Giá frf gói thá'u bao gm chi phi xáy

chung.

thp và chi phi hqng myc

