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QUYET OINH
Vvic phê duyt K hoich Iya ch9n nhà thãu hang mic cong trInh Sfra
ch&a các cong trInh xây d.rn cüa Ban Quin I' Vtrôn quc gia Phur&c Binh
thuc dii an Virô'n Quoc gia Phtr&c Binh giai doin 2016 - 2020
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH NINH THUN
Can th Ludt T chi-c ChInh quyn dja phircing ngày 19/6/2015;
Can thLuat Du thu so 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013,
Can ci Ludt Xáy dyng sá 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014;
C'án cá' Nghj djnh s63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cja chInhphu Quy
djnh chi tiêt thi hành mót so diêu cza Ludt Dáu thâu ye lira chQn nhà tháu;
àn ci Thông tic so' 10/2015/TT-BKUDTngày 26/10/2015 cñaBçä triróng
Bó Kê hoach vi Diu tir Quy dinh chi tiét ye Ké hoach lra chon nhà tháu;
Can cá Thong tu' so^ 11/201 9/TI'-BKJJD T ngày 16/12/2019 cüa Bó trztOng
Bó Kê hoach và Dáu tir quy djnh chi tiêt vic cung cap, d'áng tái thông tin ye dâu
tháu, 10 trInh áp dyng ly'a chQn nhà tháu qua mgng và quán 1,3, th dung giá trj
báo dam die tháu, báo dam thrc hin hqp dOng khOng dwçic hoàn trá,
Cán cii- Quyé't djnh sO" 93/2016/QD-UBND ngày 13/12/2016 cia Uy ban
nhán dan tinh ban hành Quy djnh ye trách nhim trong thám djnh, phê duyt các
n5i dung ye ly'a chQn nhà thâu trên dja bàn tinh Ninh Thuán,
Can c& Quylt djnh so 823/QD-UBND ngày 31/3/2016 cia Chü tjch Uy ban
nhán dan tinh ye vic phê du Dir an dáu tir xáy drng Virôn quOc gia PhwO'c
Binh giai doan 2016-2020,'
Can th Quyé't djnh s 121/QD-UBND ngày 22/01/2018 cza CHtjch Uy
ban nhán dan tinh ye vic diéu chinh Dir On dâu tic xáy drng VwO'n quO'c gia
Pharó'c Binh giai dogn 2016-2020;
Càn ci Quyé"t djnh so 1542/QD-UBND ngày 26/9/2019 cza C'hz tjch Uy
ban nhán dOn tinh ye vic phê duyt diêu chinh dzr On dOu tu' xáy c4rng Vw&n
quOc gia Phu'O'c Binh giai doçin 2016-2020;
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Can th Quyt dinh s 208 7/QD-UBND ngày 30/12/2019 ht tjcli Uy ban
nhán din tinh ye vic giao chi tiêt ice hoach von ngán sách Trung wong nàm
2020;
Can cz Quyt djnh s6 779/QD-UBND ngày 281512020 cia Chu' tjch Uy ban
nhán dan tinh v vic phê duyt thiêt ice ban ye thi cOng - dy toán xáy dtng hgng
myc cOng trInh Szra chüa các cOng trInh xáy dwng cia Ban Quán 13 Vzthn quóc
gia Phtthc Binh thu$c dy an dáu tw xây dzrng Vw&n quOc gia Phzthc Binh giai
dogn 2016-2020;
Theo dé nghj cza Giám dôc Ban Quán lj Vztô'n QuOc gia Phzthc Binh tai
TO' trInh so 11/77r-BQLVQGPB ngày 15/6/2020 và •j kiên thám djnh cüa Giám
dOc SO' KO, hoach và Dáu tw tai Báo cáo so 195 7/SKHDT-DTGS ngày 251612020.
QUYET D!NH:
Diu 1. PM duyt Ké hoach 11?a chQn nhà thãu hang mic cong trinh Sira
chfra các cong trInh xây dirng cüa Ban Quãn 1 Vu?m quôc gia Phuâc Binh thuc
d? an Vum Quôc gia Phithc Binh giai doan 2016 - 2020, vti nh&ng ni dung
chü yêu nhu sau:
1.Tng s6 gói thu: 05 gói thâu.
2. Ngun vn thirc hin: Vn ngân sách trung uong M trçc tir Chumg trInh
miic tiêu Phát triên lam nghip ben vftng giai don 2016 - 2020 (theo Quyêt djnh
so 2087/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa Chu' tjch Uy ban nhãn dan tinh).
(Co phii liic K8 hoach 1a chçn nhà thu do Sâ M hoach va Du ttr thm
djnh và xác l.p tai Báo cáo thãm djnh so 1957/SKHDT-DTGS ngày 25/6/2020
kern theo Quyêt dlnh nay).
Diu 2. Chu' du tix (Ban Quãn 1 Vithn Quôc gia Phuc Binh) Co trách
nhim:
- To chirc thrc hin theo dung ni dung Diu 1 Quy& djnh nay và thrc
hin lira ch9n nhà thâu theo dáng quy djnh cüa Ludt Mu thâu so 43/2013/QH13
ngáy 26/11/2013, Ludt My dg so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghj djnh
so 63/20141ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü và các van bàn hixcng dn cUa
Bô Kê hoach và Dâu tu. Vic thrc hin quy trInh hra ch9n nhà thâu qua mng
theo quy djnh tai Diêu 88 Nghj djnh sO 63/CP cüa ChInh phü, Thông tu so
04/2017/TT-BKI-]DT ngày 15/11/2017 cüa BO Kê hoach và Dâu tu.
- Thirc hin các ni dung theo & nghj cüa S& Ke^ hoach và Du tu tai Báo
cáo thâm djnh so 1 957/SK}IDT-DTGS ngày 25/6/2020.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k6' tr ngày k.
Chárih Van phông Uy ban nhan dan tinh, Giám d6c S& K hoach và Du
ti.r, Giám doe Sä Tài chinh, Giám dôc Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn,
Giám doe Sâ My dimg, Giárn doe Kho bac Nhà nuâc tinh, Ciic truàng Ciic thus
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tinh, Giám dc Ban Quân 1 Vu&n Qu6c gia Phixóc Binh và Thu trithng các ca
quan &Yn vi lien quan, can cü Quyêt djnh thi hành./.
Noinhmn:
-NhuDteu3;
- CT, PCT UBND tinh Trãn Qu6c Nani;
- Chü du Us (03 ban);
- VPUB: LD, KTFH;
- Ltru: VT. NQH
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