UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
TINH NINH THUJAN
Dc lp - Tur do - Hnh phüc
Ninh Thun, ngày, tháng 5 nàm 2020
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QUYET DTNH
A
A
Ve vlçc phe duyçt thiet ke ban yethicong va dij toan xay diyng
hng miic cong trInh Sira chfra các cong trInh xáy drng
cüa Ban quãn 1 Vtrôrn Quc gia Phurc Binh thuc dr an
VIrrn Quc gia Phiroc Binh giai don 2016 - 2020
A

A

A

A

CH1J T4CH UY BAN NHAN DAN T!NH NINM THUJN
Can th Ludt Td chzc chinh quyn dja phwctng ngày 19/6/2015;
Can cz' Ludt Xây dung ngày 18/6/2014;
Can th Ludt Dá'u thu ngày 26/11/2013;
Can cz- Nghj djnh s6 63/2014/ND-CF nay 26/6/2014 cña ChInh phz quy;
Iv
dinh chi tiEt thi hành mot so diéu cza Luât Dáu tháu ye iwa chon nhà thâu;
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Can ct- Nghj djnh s6 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cia ChInh phz ye
quánldwán dáu twxáy dung;
Can cz Nghj djnh sc 46/2015/ND-CF ngày 121512015 caa Chinh phü v
quán lj chat lwcrng và báo ti-I cong trInh xáy dyng;
Can c& Nghj djnh s6 32/2015/ND-CF ngày 25/3/2015 cza ChInh phz v
Quán l chi phi dâu tu'xáy dyng,
Can c& Thông tu s6 18/2016/7T-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bó trzthng Bó
Xây dyng Quy djnh chi tiêt và hwóng din m6t so n6i dung ye thâm djnh, phé
duyt dy an và thiêt Ié, dy toán xáy c4mg cOng trInh;
Can ct Quyt djnh so 59/201 7/QD- UBND ngày 07/8/2017 cña Uy ban
nhán dan tinh Ninh Thuan ye vic Ban hành Quy djnh phân cOng, p/ian cap
quán lj dy an dáu tw xáy dyng trên dia bàn tinh Ninh Thuán,
Can c& Quyt djnh s6 823/QD-UBND ngày 311312016 cia Chu' tjch (i'Jy
ban nhán dan tinh ye viçc phê duyçt Du an dáu tw xáy dyng Vwàn QuOc gia
Phwó'c Binh giai dogn 2016 - 2020,
C'ãn th Quyet djnh sá 121/QD-UBND ngày 22/01/2018 cüaChu' tjch Uy
ban nhân dan tinh ye vic diêu chinh dy an dáu tu xay dyng Vwôn Quc gia
Phithc Binh giai dogn 2016 - 2020;
Can c& Quylt djnh sá 1542/QD-UBND ngày 26/9/2019 cña Chi tjch L'iy
ban nhân dan tinh ye viçc phê duyt diêu chinh dtr an dáu tic xáy dyng cong
trinh Vwdn QuOc gia Phwác Binh giai dogn 2016— 2020;
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Can cá Quyt djnh s 208 7/QD-UBND ngày 30/12/2019 cza Ch tjch Uy
ban nhán dan tinh ye vic giao kê hogch von Ngán sách Trung wong nám 2020;
Theo d nghj cza Giám dic Sà Xáy dyng tgi TO' trInh s6 139 7/17'r-SXD
ngày 141512020.
QUYET DjNB:
Diu 1. Phê duyt thit k ban ye thi cong và dir toán xây drng hang mic
Cong trInh viii nhüng ni dung ehInh nhr sau:
1. Ten hang mic cong trInh: Sàa chita các cOng trInh xây dimg cu'a Ban
quãn 1 Vuin Quôc gia Phuâc Binh.
- Thuc dir an: Vi.rôrn Quc gia Phuóc Binh giai do?n 2016 - 2020.
on trInh: Cong trInh dan d%mg hin h&u, cap III.
- Loai,cap c^
2. Chü du ti.r: Ban Quãn 1 Vuin Qu& gia Phuóc Binh.
3. T6 chüc tu vAn thit k, lp dii toán xây drng cong trInh: Cong ty TNHH
Tix van Xây dg Hung Thjnh.
4. Chü nhim thit k& Ong Cao Vn Vinh.
5. Ni dung và quy mô dAn tu xây drng:
a) Süa chüa Nhà lam vic chuyên gia Vithn Quc gia Phuâc Binh:
- Tang Ol:
+ Co bO toãn bo^ lop son tutlng, trn hin trng trong và ngoài nhà, sau do
bá matic, son 03 nuOc;
+ Tháo dc toàn b6 cCra di và ci:ra so^ hin trng và thay bAng cüa khung nhra
löi thép;
+ Tháo di toàn N vách kInh khung nhôm hin trng thay bang vách kInh
khung nhra lOi thép;
+ Cao sach lOp son toãn bo^ khung sit bão v6 cra s, son dAn 1ii 03 nijOc;
+,Tháo bO toàn bo^ bong den và cong t.c trong các phông, thay 1?i U thng
diên nôi;
+ Tháo d& và thay mOi toàn b6 thi& bj v8 sinh;
+ Phá do toãn bo^ gch nn nhà ve^ sinh, thay bAng gtch KT300x300 chông
trcin;
+ Phi dä toàn bô gch
cao 2,lm;

O^p

trOng nhà ye sinh, thay bAng gch KT300x600

+ Tháo dO trAn la phong toàn b6 các nhà v6 sinh, thay mOi bAng trAn thch
cao chông am khung nhôm nôi;
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+ Dc bô lap vUa chân tuang toàn b6 tuang trong nhà cao im, sau do to li
bang vUa xi màng M75, bâ matic son 03 nuac.
- Tang O2:
+ Cao bó toàn bô lap son tuông, trn hin tring trong và ngoài nba, sau do
bá matic son 03 nuóc;
+ Tháo di toàn b6 cüa di và cra so hin tring, thay bang cira khung nhira
lOi thép;
+ Tháo dc toàn b6 vách kInh khung nhôm hin trng, thay b.ng vách kInh
khung nhra lOi thep;
Cao sach l&p son toân b6 khung st bão v6 cra s, son d.0 li 03 nuâc;
+ Tháo bó tôa b6 bong den và cong täc trong các phOng, chy li h thông
din nôi;
+ Tháo dr và thay mdci toàn b6 thit bj v6 sinh;
+ Phá W toàn b6 gch nn nhà v8 sinh, chng thâm li sau do Iát gch
KT300x300 chông trcrn;
+ Phá di toàn N gch O^p tlr&ng nhà v8 sinh, thay bng gch KT300x600
cao 2,1m;
+ Tháo W trn la phong trong toãn b6 các nhà v8 sinh, thay mai bang trn
thch cao chông am khung nhôm nôi;
+ Thay mâi bn nàng hrçmg mitt tthi;
+ Diic bó iap vüa sênô mái, chng thm lti toàn b6 sênô.
b) Süa chUa Tri sa lam viêc:
- Tang 01:
+ Co bO toàn bô l&p san tithng, trân hin trng trong và ngoài nhà, sau do
bã matic, son 03 nt.râc;
+ Cto bó l&p son toàn b6 tha di và cira s o^ g, sau do son dâu 03 nithc;
+ Cao bO l&p son toàn b6 khung sat bão v6 cira so, son du lai 03 mrâc;
+ Tháo bó, thay mói toàn bo^ thit bj din ti các phông;
+ Thay mói toàn b6 tay c.m cho cira di khu v^ sinh;
+ Tháo bO, thay mâi toàn bô thit bj v sinh;
+ Diic bO toàn bo^ gich nn khu v sinh, thay bang gch chng tron
KT300x300;
+ My mâi ham tr hoi, du n6i o^ng thoát tr hm cü qua;
+ Cao bO lOp son Ian can ram dc, son 1ai bang son dâu 03 nuóc.
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- Tang O2:
+ Cao bO toàn b6 lifp san tu&ng, trn (khu virc câu thang và khu v8 sinh)
trong và ngoài nhà, sau do bá matic son 03 rnthc;
+ Cao bO lrp son toàn b6 cira di và cüa so^ g, sau do son du 03 ni.róc;
+ Cao bO krp son toàn b6 khung sat báo v8 cira so, son dâu 1ti 03 nhiOc;
+ Tháo bó toàn b6 trn nhra khu vrc hành lang, thay bang trân tote 1?nh;
+ Diic bO nM nhà khoãng 4m2 khu virc trithc cüa phOng hop, thay bng
gch KT400x400;
5 khung nhôm tüa 04 cánh S2 bng cra khung nhira
+ Thay mi 01 b6 ci:ra s0
lOithép;

+ Thay mcii 01 b6 cra gO^ 02 cánh m& Dl b&ng cCra khung nhira lôi thép;
+ Tháo bO, thay mói toàn b6 thiêt bj din tai các phông;
+ Thay mâi toàn b tay cm cho cüa di khu v6 sinh;
+ Tháo bó, thay mfri toãn b6 thit bj ye sinh;
+ Diic bO toàn b6 gch nn khu v8 sinh, chng thm 1i sau do lát gch
chông tran KT300000;
+ Cao bO lap son Ian can st và tay vin go^ cüa c.0 thang, son li b.ng san
dâu cho Ian can sat, son PU cho tay vin g;
+ Diic bO lop vüa sênô rnái, chng thm Iai toàn b6 sênô.
c) Sira chüa Nba an tp th:
+ Cao bO lOp san toàn b6 cira di và ctra so^ g, sau do son du 03 nirOc;
+ Tháo bó 04 b6 cOa so^ Si, thay bng 03 b6 cOa so khung nhiia löi thép,
riêng ci:ra so khu v?c bêp xây kin bang gch ông, son 03 nuOc màu hin trng có
bâ matic;
+ Cto bO toàn b6 lOp son tu&ng hin trng trong và ngoài nhà, sau do bâ
matic san 03 nuOc;
+ Tháo bO toàn b6 trn thich cao, thay bang trân tole 1nh dày 2,2 dem;
+ Tháo bO 01 tAm tole và thay bang tole lanh dày 4,5 dem;
+ Diic bô lOp vira sê no mái, lang vcta xi mäng M75 t?o dc v6 phu thu
nuOc sau do quét 03 lOp chông thâm chuyên diing;
± Diic bO toàn b6 gch O^p chân U bp, mt bp và tithng U bp sau do op
l?i bang gch KT300x600 cho mt bêp,riêng chân k& bêp và tu&ng k8 bêp op
cao 900;
+ Tháo bO, thay rnOi toàn bô thit bj din;
+ Lam mOi vách ngAn nhira löi thép.
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6. Các quy chun, tiêu chun duçic áp diing:
- Quy chun XDVN tp I duqc ban hành theo Quyt djnh s6 6821BXDCXD ngày 14/12/1996;
- Quy chun XDVN tp II duçic ban hành theo Quyt djnh s 493/BXDCXD ngày 25/09/1997 cüa B6 Xây dung;
- TCVN 2737-1995: Tãi trong và tác dng - Tiêu chun thit k;
- TCVN 9362-2012: Tiêu chuãn thiêt ké nén nhà và cong trInh;
- TCVN 5574-2012: Kt câu be tong và be tong c& thép - Tiêu chuAn thit
k;
- TCVN 9343-2012: Kêt câu be tong và be tong cot thép - Huàng dan cong
tác bão tn;
- TCVN 5575-2012: K& cu thép - Tiêu chun thit k;
- TCVN 5687-20 10: Thông gió, diu hôa không khi - Tiêu chun thiêt kê;
- TCVN 9385-2012: Chong set cho cOng trInh xây drng - Hwng dn
k, kim tra và bào trI h thong;
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- TCVN 9206-2012: Dt thiêt bj din trong nhà & và cOng trInh Cong cng.Tiêu chuân thiêt kê;
- TCVN 9207-2012: Dt duông dn din trong nhà & và cOng trInh cong
cong - Tiêu chuân thiêt kê;
- TCVN 3890-2009: Phuang tin phOng cháy và chuia cháy cho nhà và cong
trInh-trang bj, bô tn, kiêm tra, bão duâng;
- TCVN 4474-1987: Thoát nuâc ben trong - Tiêu chu.n thit k;
- TCVN 9404:2012: Son Xây dirng - Phân 1oi;
- TCVN 9377:2012: Cong tác hoàn thin trong xây dirng;
- TCXDVN 33-2006: Cap nixàc - Mng lu&i ben ngoài và cong trInh - Tiêu
chuân thiêt kê;
- Các quy chun xây dmg, tiêu chu.n ngành khác có lien quan.
7. Dja dim xây dirng: Xã Phi.râc Binh, huyn Bác Ai, tinh Ninh Thun.
8. Tong di toán xây dirng cong trInh: 1.908.410.595 dông, trong do:
Chi phi xây dung:
1.508.347.598 dng;
Chi phi quân I dr an:
66.830.357 dng;
Chi phi tu vn d.0 lit xây drng:
152.411.156 dông;
Chi phi khác:
89.944.789 dng;
Chi phi dir phOng:
90.876.695 dng.
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(Kern theo bang tang hop kinh phi do Sâ Xáy dyng thm djnh vii xac lp
tai Van ban so 1396/SXD-QLHDXD&HTKTngày 14/5/2020).
9. Nguôn vn du ti.r: Vn Ngân sách Trung irang näm 2020 (theo Quyt
djnh so 2087/QD-UBND ngày 30/12/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh).
10. HInh thüc quán 1 dr an: Chü du ti.r thuê dn vi tu v.n quân 1 dir an.
11. Th?ii gian thrc hin: Näm 2020.
Dieu 2. To chi.rc thuc hien.
Chü du ti.r (Ban Quãn 1 Vuin quc gia Phuâc Binh) chju trách nhim t
chüc thirc hin dir an theo dung ni dung di.rçic duyt tai Diêu 1 cüa Quyêt djnh
nay và các quy djnh hin hành có lien quan ye quân 1 dâu tir xây dim g cong
trInh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k.
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám d& các Sâ: My dirng, K
hoich và Dâu tu, Tài chinh, Nông nghip và Phát triên nông thôn; Giám dôc
Kho bjc Nba nuOc tinh; Ciic tnthng Ciic Thuê tinh; Giám dôc Ban quân 1
Vi.thn Quoc gia Phuâc Binh và Thu truOng các cci quan, dcn vi có lien quan can
ci.'r Quyêt djnh thi hnh./.
Noi nhin:
- Nhu Diu;
- CT, PCT UBND tinh Trân Quôc Nam;
- Chil dâu tx (03 ban);
- VPUB: LO, KTTH;
-Lt.ru:VT. MT

-- TICH
CHU

'
Lu'u Xuân Vinh

BANG TONG HOP PU' TOAN XAY DUNG
DU' AN: VU'ON QUOC GIA PHIfC BINH GIAI DOJLN 2016 2020.
HANG MVC: SIJ'A CHI A*C.CONG TRINH XAY DtXNG CUA BAN QUAN L\
-

dN QIJOC GIA PHU€C BINH
(Dinh kèin theo Van b.

3JSXD-.Q1WXD&HTKT ngày -1I /,~ /2020 cza Sà Xáy dyng)
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KHOAN MJC€JEPJii.
i CIII Pm XAY DUNG TRTOE 1 Sia ch&a Nhà lam vic chuyên gia
2 Sira chüa Ti sO lam viêc
3 Süa chita Nhà an ta p the
THIJE GTGT
II CHI PHI XAY DUNG SAU THUE
Ill CIII PHI QUAN Lc' PU' AN
IV
I
2
3
4
6
V
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1

/

CHI PHI TU'VAN
Chi phi khão sat hin trang
Chi phi l.p hO^ so thit ke^ bàn ye thi công, dr toán
Chi phi ip HSMT và PTDG HSDT thi cong xây lAp
Chi phi giám sat thi cong xây dmg
uiii phi WI hlglhlçul, Klein Ulilhl cliui iuyiig VtL lIçU eua

Chi phi giárn sat dánh giá du tir cüa CDT
Cifi PHI KHAC
Phi thm dnh Thitk BVTC
Phi thm djnh du toán
Chi phi thAm djnh HSMT&KQLC thi cong xây lAp
Chi phi bâohimcôngtrinh
Chi phi thAm tra phé duyt quyt toán
Chi phi kim toán
Chi phi kim tra cOng tác nghiêm thu
Chi phi hang M%ic chung:
Chi phi xáy drng lan Irgi IN cong
Chi phi rnQtsocong tác khOngxác din/i ditçrc khi
8.2
luqng iu thiet ke
VI TONG CONG
V11 CHI PHI DUPHONG
TONG DV' TOAN XAY DUNG CONG TRiNII

CACH TtNH
1{E SO (Ki) THANH TIEN
G=G1+. .+G3
1.371.225.089
Bang du toán
833.865.697
Bang dir toán
412.688.077
Bang du toán
124.671.316
GTGT=G x 10%
137.122.509
GTGT
GXD=G +
1.508.347.598
x
Ki
x
1,35
x
1,1
3,282%
GQLDAG
66.830.357
GTV= TV1+...+TV6
152.411.156
TVI=(bang tinh)
8.215.539
2,920%
TV2G x Ki x 1,1
44.043.750
TV3= G x Ki x 1,1
0,432%
6.516.062
TV4=G x Ki x 1,2 x 1,1
3,285%
59.459.062
TVS= TV4 x Ki
35,000%
20.810.672
TV6= GQLDA x Ki
20,00%
13.366.071
GK'=KI+. .+K9
89.944.789
K1G x Ki
0,165%
2.262.521
K2=G x Ki
0,160%
2.193.960
K3=(ti thiu)
2.000.000
K4=GxKix 1,1
0,120%
1.810.017
K5=TMBT x Ki x 50%
0,570%
5.43 8.940
K6=TMDT x Ki x 1,1
0,960%
20.152.704
K7(báng tinh)
3.294.480
.

.

K8=G x Ki x 1,1

1,00%

15.083.476

K9=G x Ki x 11

2,50%

37.708.690

5,00%

1.817.533.900
90.876.695

TZ - GXD+GQLDA+GTV+GK
DPTZxKi
TDT = TZ + PP

1.908.410.595
NGU'fl TONG HQP

BCi K Ttr?rng

