UY BAN NHAN DAN
TINH NINH THUJAN
So:

/QD-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VLT NAM
Dc Op - Tir do - Hnh phüc
Ninh Thuan, ngby.79 tháng 5 nàm 2020

QUYET DNH
Ve vic phê duyt thit kê ban ye thi cong vã dlr toán xây thjng
hang m 1ic cOng trInh Nhà Giáo dtic môi tru'ô'ng thuc dy an
Virô'n Quc gia Phuoc Binh giai don 2016 - 2020
CHU TCH UY BAN NHAN DAN T!NH NINH THUIN
Can ct' Ludt T chzc chinh quyn dja phircrng ngày 19/6/2015,
Can c& Ludt Xáy dyiig ngày 18/6/2014;
Gán th Ludt Du thu ngày 26/11/2013;
Can th Nghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cña ChInh phi quy
djnh chi tiêt thi hành ,n6t so diêu cüa Ludt Dáu tháu ye hta chQn nhà tháu;
Can cz Nghj djnh so' 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cia GhInh phü ye
quOn lj. dr an dáu tu xáy drng;
Can cii- Nghj djnh sá 46/2015/ND-cP ngày 12/5/2015 cza ChInh phi ye
quO ii 13 chat luviig và báo trI cOng trInh xáy drng,
Gán th Nghj djnh s 32/2015/ND-cP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phi
Quán lj chi phi dáu tic xáy drng,
Can c& Thông tir so' 18/2016/7T-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bó truàng B' '
Xáy dyng Quy djnh chi tiêt và hw&ng din m6t so n6i dung ye thOrn dfnh, phê
duyt dir On và thiêt ké, dir toOn xOy dung cong trInh,
Gän ci Quyé't djnh so 59/2017/QD-UBND ngày 07/8/2017 cza Uy ban
nhOn dOn tinh Ninh Thun ye vic Ban hành Quy djnh phOn cOng, phOn cOp
quOn lj dy On dOu tu'xOy c4rng trên dja ban tinh Ninh Thun;
Can c& QuyO't djnh sO' 823/QD-UBND ngày 311312016 cüa Chü tjch Uy
ban nhOn dOn tinh ye vic phê duyt Dir On dOu ttr xOy dng Vu'&n QuOc gia
Phithc Binh giai doan 2016 - 2020;
C'àn cz Quyé'r djnh so-' 121/QD-UBND ngày 22/01/2018 cña Cvhz tjch Uy
ban nhOn dan tinh ye vic diêu chinh dtr On dOu tir xOy drng Vu'ôn QuOc gia
Phjthc Binh giai dogn 2016 - 2020;
COn cz Quyt djnh sO' 1542/QD-UBND ngày 26/9/2019 cüa Chi tjch Uy
ban nhOn dOn tinh ye vic pith duyt diêu chinh dir On dOu tic xOy drng cOng
trInh Vw&n QuOc gia Phu'àc Binh giai dogn 2016 - 2020;
CO,i th Quy& djnh so 208 7/QD-UBND ngày 30/12/2019 cia C'hü tjch Uy
ban nhOn dan tinh ye vic giao ke hogch von NgOn sách Trung iro'ng nárn 2020;
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Mt d nghj cia Giám dó'c SàXáy dy'ng tçzi Ta trInh sd 1393/lTr-SXD ngày
14/5/2020.
QUYET JMNH:
Dieu 1. Phê duyt thit U bàn ye thi cong và dg toán xây dirng hang miic
cong trInh vâi nhftng ni dung chInh nhu sau:
1.Ten hang miic cOng trinh: Nhà Giáo dic môi tathng.
- Thuc d? an: Vun Quôc gia Phuâc Binh giai doan 2016 - 2020.
- Loi, cp Cong trInh: Cong trInh dan dung, cp III.
2. ChU dâu ttr: Ban Quàn 1 Vinin Quc gia Phuc Binh.
3. To chirc tu vn thiêt k, lp du toán xây drng cong trInh: Cong ty TNHH
Tu van Xây drng Hung Thjnh.
4. Chü nhirn thit k& Ong Cao Van Vinh.
5. Ni dung và quy mô du tu xây drng:
a) My dung Nhà giáo diic môi tru&ng: Cong trInh cap III - 02 tang có tng
din tIch 482,78m2. Kêt câu: h khung móng, trij, dam, san, san mái, cau thang
và se no BTCT dá 1x2 M250; tung xây gch ông không flung, các kêt cau phüc
tp xây gich the khOng nung; nên các phông lát gch ceramic KT600x600, bc
cp lát dá granite, nên khu v8 sinh lát gch ceramic chông trcin KT300x300;
tumg khu v6 sinh op gch ceramic KT300x600 cao 2,1m; câu thang Co tay vin
bang go nhOm 2, Ian can kInh cumg lirc dày 101y, bc thang lát dá granite; toân
b6 cira di, cüa sO dung ci:ra kInh khung go nhóm 3 và kInh cung 1irc dày 81y két
hop khung bào vq^ bang inox; kêt câu di mái bang khung thép hp kêt hop mái
lqp ngói lo?i 1 Oviênl 1 m2; h gang dà trân thép hp và dóng trãn thach cao khung
nhôm chIm; toàn b6 hang miic son màu 03 rnthc có bã matit; thiêt kê hang mic
ham tx hoi, he^ thông din trong nhà, mng Lan, diêu hôa không khI, cap thoát
nuóc, chông set và h thông PCCC day dü.
b) My dmg Nhà bâo v: Cong trInh cap IV - 01 tang có din tIch 21,84m2 .
Két câu: h8 khung móng, trçi, darn, san mái và sê no BTCT dá 1x2 M200; ti.r?mg
xay gch ong không nung, các két câu phirc tap xây gch the không flung; nên
phOng, b.c cap lát gch ceramic KT600x600; toân b6 ci'ra di, ci'ca so dCing cüa
kInh khung nhôm xingfa và kInh cithng 1?c dày 81y kêt hop khung sat bâo v;
toàn b6 hang mic son màu 03 nuâc có bã matit; thiêt ké h thông din trong
nhà, thoát nuâc mái day dü.
b) My dirng Nhà Xe: Cong trInh cap IV - 01 tang có din tIch 29,52m2. Kt
câu: Trii da chInh bang thép Ong D200 dày ?51Y lien kêt vOi móng trii BTCT dá
1x2 M200 bang bang ma; kêt câu d mái bang khung thép hp kêt hqp mái lqp
tam chuyên diing chông nóng; nên be tOng dá 1x2 M 15 0 dày 70; các câu kin sat
thép son dâu 03 nuâc.
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c) Cng, tuYng rào loai 01 có chiu dài 58,8m vôi k& cu: Móng tri cng,
trii tuông rào BTCT dá 1x2 M200; cong chInh si'r ding 1oi cOng xêp inox t%r
dng, cOng phii 01 cnh ma bang khung inox; tu&ng rào xây gtch và &rçic trang
trI bang gch chuyên dung két hop gän các lam hInh thoi; toàn b6 hung mic son
màu 03 nuôc có bâ matit.
- Ttthng rào 1oi 02 có tng chiu dài 55,5m v&i k& cu: Móng tri cng, tri
tu&ng rào BTCT dá 1x2 M200; ttring rào phIa dxâi xây gch kêt hop gan các
lam dirng, phIa trên gan chông sat bão v; toàn b6 hang mic son màu 03 nithc
có bã matit.
d) San be tong có thng din tIch 382,3m2 vâi cu to tr trên xung nhix sau:
Lap gch terrazo KT30000005, 1rp vüa xi mäng lát gch M75 dày 15, lap be
tong dá 1x2 M 15 0 dày 150 và lap dat tir nhiên dçn sach.
6. Các quy chun, tiêu chun dtrçic áp diing:
- Quy chun XDVN tp I diiçic ban hành theo Quyt djnh s6 6821BXDCXD ngày 14/12/1996;
- Quy chu.n XDVN tp II &xqc ban hành theo Quyt djnh
C)(D ngày 25/09/1997 cUa B My drng;

s6 493/BXD-

- QCVN 10:2014/BXD: Quy chu.n k5' thut Quc Gia v xây dirngông
trmnh dam bâo ngi.rai khuyêt tt tip cn sir diing;
- QCVN QTD-5:2009/BCT, QTD-6:2009JBCT, QTD-7 :2009/BCT
chun ky thi4t Quc gia ve^ 4 thut din;
- TCVN 4319-2012: Nhà và cong trInh cong cong - Nguyen thc ca bãit1ui
k;
- TCVN 2737-1995: Tãi trong và tác dng - Tiêu chuân thiêt kê;
- TCVN 9362-2012: Tiêu chu.n thit k6 nn nhà và cong trInh;
thép - Tiêu chuAn thit
- TCVN 5574-2012: Kt cu be tong và be tOng c&
k;
- TCVN 9343-2012: K& c.0 be tOng và be tOng cOt thép - Huang dn cOng
tác bão trI;
- TCVN 5575-2012: K& cu thép - Tiêu chun thit k;
- TCVN 5687-20 10: Thông gió, diu hôa khOng khI - Tiêu chuân thi& k;
- TCVN 9385-2012: Chong set cho cong trInh xây dung - Huang dn thit
kê, kiêm tra và báo tn h8 thông;
- TCVN 9206-2012: Dt thit bj din trong nba & và cOng trInh cOng cong Tiêu chuân thiêt ké;
- TCVN 9207-2012: Dt duang dan din trong nba a và cOng trInh cOng
cong - Tiêu chuãn thiêt kê;
1
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- TCVN 3890-2009: Phuang tin phông cháy và chtta cháy cho nba và cOng
trinh-trang bj, bô trI, kiêm tra, bâo duOng;
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- TCVN 4474-1987: Thoát nithc ben trong - Tiêu chun thit k;
- TCVN 9404:2012: San Xây dirng - Phãn loai;
- TCVN 9377:2012: Cong tác hoàn thin trong xây drng;
- TCXD\TN 33-2006: Cap nuâc - Mng luói ben ngoài và cong trInh - Tiêu
chunthiêt k;
- Các quy chu.n xay drng, tiêu chun ngành khác có lien quan.
7. Dja dim xây drng: Xä Phuóc Binh, huyn Bác Ai, tinh Ninh Thun.
8. Tong di,r toán xây drng cong trInh: 9.318.827.388 ding, trong do:
7.357.640.061 dng;
Chi phi xây drng:
325.994.958 dng;
Chi phi quãn 1 dir an:
804.720.169 dng;
Chi phi tu v&i du ti.r xây dirng:
420.168.143 dng;
Chi phi khác:
410.304.057 dng.
Chi phi dir phOng:
(Kern theo bang tang hap kinh phi do So' Xáy dtng tM,n djnh vii xOc Itp
tai Van ban so 1392/SXD-QLHDXD&HTKTngày 14/5/2020).
áchs Trung ung nm 2020 (theo Quy&
9. Ngun von du tir: Vn Ngãn
djnh so 2087/QD-UBND ngày 30/12/2019 cüa Uy ban nhãn dan tinh).
10.HInh thüc quãn l dir an: Chü du tu thuê dan vi tu v.n quân 1 dir an.
11.Thai gian thirc hin: Nirn 2020.
Diu 2. T6 chirc thirc hiên.
Chü du tu (Ban Quán 1 Vu?m quc gia Phiiâc Binh) chju trách nhim t
chrc thirc hin dir an theo dung ni dung duçic duyt ti Diêu 1 cüa Quyet djnh
nay và các quy djnh hin hành có lien quan ye quãn 1 dâu tu xây ding cong
tinh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1c k tü ngày k.
Chánh Yän phOng Uy ban nhãn dan tinh; Giám dc các So: Xây dijng, K
hoch và Dâu tu, Tài chinh, Nông nghip và Phát triên nông thOn; Giám dOc
Kho btc Nba nuOc tinh; Ciic tri.rOng Ciic Thuê tinh; Chü tjch Uy ban nhãn dan
huyn Bác Al; Giám dôc Ban quãn l Vun Quôc gia Phithc Binh và ThU
trithng các Ca quan, dan vi CO lien quan cn cfr Quyêt djnh thi hành./.
Noi nhmn.>7
-NhuDieu3;
- CT, PCT UBND tinh Tr.n Quo-'c Nam;
- Chà du tu (03 ban);
- VPUB: LD, KTFH;
-Ltru:VT. MT

Lru Xuân Vinh

BANG TONG HP DU TOAN THAM TRA
WAN: WON 0cls
'OC BINH GIAI DOAN 2016 - 2020.
HNØJ€ NIA GIAO DUC MO! TRIJNG.
(Dinh kern theo Van b

STT
I
I
2
3
4

KHOAN MVC CHI PHI
CHI PHI XAY DuNG TRU'C THTTE
Nhà giáo diic môi trtr&ng
NhA bAo v8
Nhà xe 2 bánh
Cng, tithng rào
THUIE GTGT

II
III
IV
1
2
3
4

CHI Pifi XAY DUNG SAU THUIE
CHI Pm QUAN LY DV AN
Cifi PHI TV VAN
Chi phi khão sat dja hinh
Chi phi kháo sat dja cht
Chi phi giám sat kháo sat da hInh, dja chat
Chi phi ip ho^ sor thit U ban ye thi công, dr toán
Chi phi thm tra thit k6 ban ye thi cong

5
6
7
8

/(/2020 cia SóXáy dung)

L

Chi phi thmtradirtoán
Chi phi 1p HSMT và PTDG HSDT thi cong xây 1p
Chi phi giám sat thi cong xây dijng
9 Chi phi thi nghim, kim dinh cht 1ucing vt 1iu cUa CDT
10 Chi phi giám sat dánh giá dAu liz cüa CDT
V CIII PHI KHAC
I Phi thm dinh Thi& ke^ BVTC
2 Phi thm dinh dr toán
3 Chi phi thm dinh HSMT và KQLC nhà thu thi cong xây thp
5 - Chi phi bão him cong trInh
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CACH TINLI
G=G1+...+G4
Bang dr toán
Bang dirtoán
Bang dir toán
Bang du toán
GTGT=G x 10%
G,=G + GTGT
GQLDAG x Ki x 1,35 x 1,1
G1 = TV1+...+TV10
TV1=(bang tfnh)
TV2(bãng tinh)
TV3(TV1 + TV2) x Ki
TV4G x Ki x 1,1
TV5=G x Ki x 1,1
TV6=GxKix 1,1
TV7= G x Ki x 1,1
TV8=G x Ki x 1,2 x 1,1
TV9= TV8 x Ki
TV10= GQLDA x Ki
GK=K1+.. .+K9
KIG x Ki
K2=G x Ki
K3Gx X Ki
K4=G X Ki X 1,1

HE SO (Ki)

3,282%

THAH TIEN
6.688.763.692
6.101.022.221
125.142.295
67.685.654
394.9 13.522
668.876.369
7.357.640.061
325.994.958

0,0495%

804.720.169
11.719.297
49.742.710
2.502.733
214.843.090
18.982.711
18.394.100
31.785.005
290.038.171
101.5 13.360
65.198.992
420.168.143
3.3 10.938

0,0480%
0,100%
0,120%

3.2 10.607
7.357.640
8.829.168

4,072%
2,920%
0,258%
0,250%
0,432%
3,285%
35,000%
20,00%

6
7
9
10
10.1
10.2

Chi phi thm tra phê duyêt quy& toán
Chi phi kiêm toán
Chi phi kim tra nghiêm thu trong thi cong và khi hoàn thành cOng trInh.
Chi phi hang Mpc chung:
Chi phIxdy dtng lan trgi thi cong
Chi phi in5t so cOng tác khOng xác cl/nh thtçrc khi lwcmg 11t thie't ké'

VI TONG CONG
VII CHI PHI DlV PHONG
TONG DU TOAN XAY DI)NG CONG TRINIJ

K5=TMDT x Ki x 50%
K6TMDT x Ki x 1,1
K7=bâng tInh)

0,415%
0,688%

19.334.850
70.5 18.624
50.088.914

K8G x Ki x 1,1
K9=G x Ki x 1,1
TZ = GXD+GQLDA+GTV+GK
DP = TDT - TZ

1,00%
2,50%

73.576.401
183.941.002

TDT

8.908.523.331
410.304.057
9,318.827.388
NGUöI TONG HOP

Bid K Ttr?ing

