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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phóc
DàNcng, ngày 05thang näm 2020

QUYET B!NH
V vic phê duyt k hoch 1ia chQn nhà thu
Dir an: Xãy mói khi phông hçc Trirông tiu hQc Au Co
Dja dim: Phir?rng Hôa Khánh Bc, qun Lien Chiu, thành phô Ba Nng
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ci Lu2t Td chic chInh quyn dja phwcing so' 77/2015/QHJ3 ngày
19/6/2015,

Can ci'LuçtDdu thdu sO' 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013,
Can cü Luçt Xdy dyiig 5O' 5 0/201 4/QH13 ngày 18/6/2014,
C'an c'Nghj djnh so' 63/2014/ND-CF ngày26/6/2014 cia C'hInhphi ye vic
quy djnh chi tiêt thi hành m5t so diêu cia Luát Dâu tháu ye 1ya chQn nhà thdu,
Can c& Nghj djnh so' 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 cia CvhInh phi ye
quàn l chi phI dáu tu xáy dyng,
Can c Nghj djnh so 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cia ChInh phz ye
quán l dir an dáu tu' xây dyng;
Càn c Thông tu' so' 10/2015/TT-BK[-IDT ngày 26/10/2015 cia B5 trithng
B Kê hogch và Dáu tu quy djnh chi tiêt ye kê hogch ly'a chQn nhà tháu;
Can c& Thông tu sO 11/2019/TT-BK[-IDT ngày 16/12/2019 cüa Bç5 trithng
Bô Ké hoçich và Dáu tu' quy djnh chi tiêt vic cung cap, dáng tái thông tin ye dáu
tháu, 45 trInh áp dyng ly'a chQn nhà tháu qua mgng và quán 135, sit dyng giá trj báo
dam du' tháu, báo dam thcc hin hcrp dOng không thtcrc hoàn trá,
Cán cit Quyêt djnh sO 32/2018/QD-UBND ngày 28/9/2018 cia UBND thành
phO Dà Náng ye vic ban hành Quy djnh me?t sO ni dung ye quán ly dáu tu' và xáy
dyng trén dja bàn thành phO Dà Nàng,
Cän cit Quylt djnh so' 5680/QD-UBND ngày 16/12/2019 cia UBND thành
phO Dà Náng ye vic giao chi tiêu Ice hozch phát triên kinh tê - xc hc5i, quOc phOng
- an ninh và dic toán thu, chi ngán sách nhà nwó'c nám 2020;
Jän cit Quyê't djnh so' 4928/QD-UBND ngày 31/10/2019 cia Chi tjch
UBND thành phO Dà Náng ye vic phê duyt Báo cáo kinh tê k7 thut ddu tu' xáy
dyng cOng trInh Xáy m&i khOi phông hQc Trz.cOng tiêu hQc Au Ca;
Theo dé nghl cia S& Kê hogch và Ddu tu' tgi Báo cáo thdm djnh so'
302/BCTD-SKUDT ngày 2 8/4/202 0 ye vic phê duyt kê hoqch ly'a chpn nhà thdu
cOng trinh Xãy mó'i khOi phOng hQc Trzthng tiêu hQc Au Co'.
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt k hoach hra ch9n nhà thu cong trInh vó'i các ni dung
theo chi tiêt phii Ic dInh kern.
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Diu 2. UBND qun Lien Chiu chu trách nhim to chrc lira chçn nhà
thâu theo kê hoch hia ch9n nhà thâu dtrgc duyt darn bão tuân thu các quy dnh
hin hành và ni dung kiên nghj cüa Sâ Kê hoch và Dâu tu tai Báo cáo thârn
djnh nêu trên.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Doàn di biu Qu6c hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành phô Dà Nang; Giám dôc các S: Kê hoach và Dâu tu, Tài
chInh, Xây dirng, Giáo diic và Dào tao; Chü tjch UBND qun Lien Chiêu; Giám
doe Kho bac Nba nuâc Dà Nng và Thu trung các ca quan eó lien quan can ci
Quyêt djnh nay thrc hin4,
JYo'i nh?in:
- Nhu diêu 4;
- Luu: VT, SKHDT.I

Hujnh irc Thi
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PHU LIJC: KE HOACH LVA CHON NHA THAU
.
A.
Thy an: Xay moi khoi phong hçc Trtro'ng tieu hçc Au Co
(Ban hành kern theo Quye't djnh si5'QD- UBND ngàyOfftháng nárn 2020
cüa Chz tjch UBND thành phô Dà Näng)
A

.

•

A

1. Các thông tin co ban
- Ten thy an: Xây mOi khôi phông bce Tru&ng tiêu hc Au Co.
- Tong mfrc du tu' dtr an: 12.161.293.000 dông.
- Ngun vn du tir: Von ngân sáeh thành phô (Ké boach von nám 2020 bô
trI 09 t32 dong).
- Chü du tir kiêm quãn 132 diy an: LTBND qun Lien Chiéu.
- Thô'i gian thirc hin dir an: N.m 2019 - 2020.
- Bla di& xây thyng: Phuing Hôa Khánh BAc, qun Lien Chiêu, thành phô
Dà Näng.
2. K hoach 1ira chon nhà thu
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Tng cong giá gói thu: 10.393.621.000 (ding)

Ghi c/ia:
- (*): Giá gói thdu can cz theo dr toán dwctc UBND than/i pM Dà N8ngphe
duyt tçii Quyet d/nh so 4928/QD-UBND ngây 3 1/10/2019; dOng thai giá gOi thâu
d duc di&u chinh giárn tOi thiêu 5% so vài giá trj dy toOn néu trén.
- (**).. Giá gói thá'u can c& theo d toán ductc UBND thành pM Dà N&ig
phê duyt tqi Quyét djnh sO 4928/QD-UBND ngây 3 1/10/2019. Giá gói thdu d
bao gOrn chi phi xay dyng, chi phi hçzng myc chung và c/i/phI thiêt bf.

