
UBND TINH NINH THUN 	CONG HOA xA HQI CRU NGHA VIT NAM 
BAN QUAN L' VQG PHUC B!NH 	 Doe 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: U /QD-BQLVQGPB 	 Ninh Thuqn, ngày 06 tháng 10 nãm 2020 

QUYET DINH 
Ve vic phê duyt danh sách xp hing nhà thu gói thu s 68— Thi cong xây tap 

Nhà giáo dtic m61 trtrông; Süa ch&a nhà tiêu ban; Cng tuàng rào; San du*ng ni 
bo^ vã he^ thông thoát nu-&c; Xãy mói nhã dê xc hai bánh và U thông den cao áp 

GIAM DOC BAN QUAN LY VTJ5N QUOC GIA PHU'OC BINH 

Can ct Ludt Xáy dyng sá 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, 

Can ct Ludt Dá'u thdu s6 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013; 

Can cz Nghj djnh so' 63/2014/ND-cP ngày 26/6/2014 cia C'hInh phz v 
qui djnh chi tiét thi hành mót so diêu cza Ludt Dáu tháu ye lta chQn nhà tháu, 

Can ci ThOng tic so' 23/2015/7T-BKHDT ngày 21/12/2015 cza Bó Ké 
hogch và Dáu tic quy cl/nh chi tiêt lp báo cáo dánh giá ho so' dir tháu; 

Can c Quyé't cl/nh so' z-  35/2018/QD-UBND ngày 01/6/2018 cza C/ni ti cli 
UBND tinh Ninh Thuán ye vic quy cl/nh chic náng, nhim vu, quyên hgn và ca 
cáu tO ch&c cüa Ban quán l Viràn quOc gia Phu'ác Binh, tinh Ninh Thuan; 

Can th Quyet cl/nh so' 823/QD-UBND ngày 31/3/2016 cia Uy ban nhán 
dan tinh Ninh Thuán ye viéc phê duyt dir an dáu tir xáy dtrng Vtr&n QuOc gia 
Phirác Binh giai doan 2016 - 2020; 

Can ci Quyé't cl/nh sO' 2087/QD-UBND này 30/12/2019 Chi tjcli UBND 
Ninh Thu gn ye viçc giao chi tiêt kê hogch vOn ngán sách Trung u'cfng nàm 
2020; 

Can cii- QuyEt cl/nh 0' 1542/QD-UBND ngày 26/9/2019 cia Cht t/ch 
UBND tinh Ninh Thun ye vic phê duyt diêu chinh Dir an dáu Iii' xáy dijng 
Vu-an quOc gia Phithc Binh giai doan 2016-2020; 

C'án ci Quyet cl/nh so' 1245/QD-UBND ngây 29/07/2020 cüa Cly ban 
nhán dan tinh Ninh Thun ye vic phê duyt diéu chinh dr an dáu tu' xáy dy'ng 
Vu-an  Qu6c gia Phzthc Binh giai doan 2016— 2020; 

Can th QuyO't cl/nh so' 778/QD-UBND ngày 28/5/2020 cia UBND tinh Ninh 
Thun ye vic phê duyt thiêt ké ban ye thi cOng và de toán xáy dyng hang myc 
cOng trInh Nhà Giáo dyc mOi tru'Ong thu5c dr an Vur3n quôc gia Phzthc Binh giai 
doan 2016 - 2020, 

Can cz- Quj4t cl/nh so' 1471/QD-UBND ngày 271812020 cza UBND tinh 
Ninh Thun ye vic phê duyt thiêt ke bOnvê thi cOng và dr toán xáy dyng hang 
myc cOng trInh Sia chira nhà tiêu bán, Cong tu'ông rào; San duOng nôi b6 và he 
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thong thoát nzthc; Xáy m&i nhà cté' xe hai bánh và lij thong den cao áp thu6c d 
an Vu&n quôc gia Phu'àc Binh giai doçzn 2016— 2020; 

C'án cii- Quyét djnh s6 1622/QD- UBND ngày 17/9/2020 cáa UBND tinh 
Ninh Thuán ye vic phê duyt Ké hogch lta chon nhàtháu hang myc cong trInh 
N/ia Giáo dyc mOi tru-Ong; Szra chia nhà tiêu bàn; Cong tu-ông rào; San dzthng 
n5i bô vi he thông thoát njthc, Xáy mó'i nhà dé xe hai bánh và he thông den cao 
áp thuc dir an Vwôn quôc gia PhwO'c Binh giai a'ogn 2016 - 2020; 

Can cz Quj4t djnh so 70/QD-BQL VQGPB ngày 231912020 cüa Ban Quán 
lj Vir&n quOc gia Phu-6c Binh ye vic phê duyt HSMTgói tháu sO 68— Thi cOng 
xáy lap Nhà giáo dyc mOi triràng; Sira chü'a nhà tiêu ban; Cong twang rào; San 
dzrô'ng nói b6 và he thông thoát nu-6c; Xáy mái nhà dé xe hai bánh vii h6 thông 
den cao áp thw5c  dr an Vu-On quôc gia Phithc Binh giai dogn 2016 -2020; 

C'án c& Báo cáo so 1 16/BC-TDNT ngày 06/10/2020 cza Cong ty TNHH tu 
van dáu tu- xay dyng Trirng Dzwng Ninh Thun lp ye vic báo cáo danh gia' hO 
sd dir tháugói tháu s,668 - Thi cOng xáy lap Nhà giáo dyc mOi trwO'ng; Si'ra 
chi-a nhà tiêu bán, COng tw&ng rào, San dzthng nói b6 và /i thông thoát nithc; 
Xáy mái nhà dé xe hai bàn/i và h9 thông den cao áp; 

Theo T& trInh so 195/TTr-TDNT ngày 06/10/2020 cza Cong ty TNHH 
TVDTXD Tràng Durmg Nm/i Thuçn ye vic phê duyt danh sac/i xép hang nhà 
tháu gói tháu so 68— Thi cOng xáy lap Nhà giáo dyc mOi trwO'ng; Sja chia nhà 
tiêu bàn; Cong tu'ông Tao; San dwàng n5i bç và hd thông thoát niràc, Xáy m&i 
nhà dé xe hai bánh vii h6 thông den cao áp. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt danh sách xp hang nhà thu gói th.0 68 - Thi cong 
xây lAp Nhà giáo diic môi truô'ng; Sira cha nba tiêu bàn; Cong tu&ng rào; San 
&thng ni bO và h8 thông thoát nu'âc; Xây mói nhà dê xe hai bánh và h6 thông 
den cao áp nhis sau: 

* Danh sách xp hang các nhà thu theo thu tr: 

- Lien danh Cong ty TNHH Xây dirng Trixng Hung và Cong ty TNHH 
Xây dmg PCCC Thun Tiên: Xêp hang thr I. 

- Lien danh Khang Minh - Phüc Thành An: Xp hng thu II. 

- Cong ty TNHH Phi MA: H6 so dr thu không dáp irng yêu cAu ve^ nAng 
hrc tài chInh và kinh nghirn. 

Dieu 2. Giao Phông Ke^ hoch - Tài chInh thuc Ban Quan 1 Viiôn quc 
gia Phuóc Binh phôi hop don vi ctuan  1 dir an, to tix van dâu thâu cong trInh tham 
muu thrc hin các buóc tiêp theo dung quy djnh Lust dâu thâu so 
43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 
ca Chinh phü và các quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k8 tr ngày k. 
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Các TruOng phông thuc Ban Quàn 1 Viim quc gia Phuóc Binh, Giárn 

dôc các dan vi tu van; '116 tru'U'ng cUc co quan, dun vi có lien quan can Cu Quyêt 
djnh thi hành./. 

Nai n/ian: 
- Nhtr Dieu 3; 
- Lixu: VT, KHTC 
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