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QUYET DJNH
Ye vic phê duyt kt qua LCNT gói thiu s 68 Thi cong xy 1p Nhà giáo
due môi truông; Siia chila nhà tiêu ban; Con
g tuông rão; Sin duô'ng ni b
vã h thng thoát nu-6c; Xãy mói nhã dê xe hal bánh vã lie^ thng den cao áp.
-

GIAM DOC BAN QUAN L\ VI1N QUOC CIA PHU'C B1NH
Can cz Ludt Xdydyngngày 18/6/2014;
C'án ci Ludt DOu tháu ngày 26/11/2013;
can th Nghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 ciaChInh phi v
vic quy djnh chi tiét thi hành mt so diêu cla Lud t Dáu tháu ye Iva chQn nhà

thdu;

o

Can ci Quyét djnh s6 35/2018/QD-UBND ngày 01/6/2018 cia CH tjch
UBND tinh Ninh Thu4çn ye vic quy djnh chzc náng, nhim v, quyên hgn và co
cáu tO chic cia Ban quán lj VuOn quOc gia Phu-6c Binh, tinh Ninh Thun;
Can c& Quylt djnli s 823/QD-UBND ngày 31/3/2016 cza Uy ban nhán
dOn tinh Ninh Thun ye vic phê duyçt dy' On dOu tu' xOy dy'ng Vithn Quoc gia
Phithc Binh giai doçzn 2016 2020;
-

C'án cii' Quyet djnh 121/QD- UBND ngày 22/01/2018 cüa C'hi tjch UBND
tinh Ninh Thun ye vic phê duyt diêu chinh Dy' On dOu tic xOy dy'ng Vu'&n
QuOc gia Phithc Binh giai doan 2016 2020;
-

Can ci' Quyé't dinh sá 2087/QD-UBND ngày 30/12/2019 Chi t jch UBND
Ninh Thun ye vic giao chi tiêt ké hoçich vOn ngOn sOch Trung uvng nám
2020;
Can cii' Quyét djnh so 1542/QD-UBND ngày 26/9/2019cza Chz tjch
UBND tinh Ninh Thun ye vic phê duyt diêu chinh Dy' On dOu tic xOy dyng
Vu'àn quOc gia Phu'àc Binh giai doQn 2016-2020;
Can c& Quyé't djnh s6 1245/QD-UBND ngày 29/07/2020 cza Uy ban nhOn

dOn tinh Ninh Thun ye vic phé duyt diêu chinh dy' On dOu tu xOy dy'ng Vtcàn
QuOc gia Phithc Binh giai doqn 2016 2020,'
-

Can ci Quyé't dfnh sd 778/QD- UBND ngày 281512020 cüa UBND tinh Ninh
Thuán ye viéc phê duyt thiêt ké bàn ye thi cOng và c4r toOn xOy dyng hang myc
cOng trInh Nhà GiOo due mOi truàng thu5c du' On Vuthi quOc gia Phu-6c Binh giai
doçzn 2016 2020;
-
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Can cz- Quyé't dinh so 1471/QD-UBND ngày 271812020 cia UBND tinh
Ninh Thu2n ye vic phê duyt thiêt ké ban ye thi cong và dr toán xáy dwng hang
myc cOng trinh Sza chü'a nhà tiêu ban; C'Ong tw&ng rào; San dwOiig n3i b5 và
hç thông thoát nuóc; XOy mó'i nhà dé xe hai bánh và hç thông den cao áp thuc
dt an Vithn quôc gia Phzthc Binh giai dogn 2016— 2020;
Cán ci Quylt djnh so' 1622/QD-UBND ngày 17/9/2020 cza UBND tinh
Ninh Thu2n ye vic phê duyt Ké hogch lira chQn nhàtháu hgng myc cong trInh
Nhà Giáo dyc rnOi trwông; Si'a chièa nhà tiêu ban; Cong twOng rào;,Sán thrOng
nói b5 và he thông thoát nithc; Xáy mái nhà di xe hai bánh và he thông den cao
áp thu5c dir an VirOn quôc gia Phu'âc Binh giai dogn 2016 - 2020;
Theo n3i dung Bab cáo sO' 116/BC-TDNT ngày 06/10/2020 cia COng ly
TNHH TVTXD Trimg Dircing Ninh Thun ye viçc dánh giá HSDTg6i tháusô
68 - Thi cOng xáy lap Nhà giáo dyc mOi trw&ng, Sra chia nhà tiêu ban; 2ông
twang rào; San dw&ng ni bó và hO thông thoát ntthc,' XOy mái nhà dê xe hai
bánh và h6 thông den cao áp,
Can th Biên ban thuring tháo hçip ding ngày 07/10/2020 gifra Ban Quán l
Vwàn quOc gia Phzthc Binh và Lien danh Cong ty TNHH Xáy d-ng TrirOng
Hung và COng ty TNHHXáy dyng PCCC Thu<n Tiên ye viêc thzrc hin gói tháu
s668 - Thi cOng xáy lap Nhà giáo dyc mOi trw&ng, Sza chia nhà tiêu ban;
COng tw&ng rào; San dirang ni b3 và h6 thông thoát nu'&c; Xáy mO'i nhà dê xe
hai bánh và hd thông den cao áp,
Theo nói dung Ta trInh sO' 196/TTr-TDNT ngày 07/10/2020 cia Cong ty
TNHH TVDTXD Triing Throng Ninh Thun ye vic phê duyt Mt qua LCNT g6
tháu sO 68- Thi cOng xáy lap Nhà giáo dyc rnOi trlf&ng, Sd-a chfra nhà tiêu ban;
COng twOng rào, San dithng n5i bô và h9 thông thoát nwO'c, Xây mái nhà dé xe
hai bánh và hç thông den cao ap,
Can cz- Bab cao sO' 91/BC-TTV ngày 08/10/2020 cüa C6ng ty TNHH
Trzthng Thành Vit ye vic thám djnh kêt qua lra chQn nhà tháu gói thdu sO 68
- Thi cOng xáy lap Nhà giáo dyc mOi trzthng, Sia chIkz nhà tiêu ban; Cong
tu-O'ng rào; San dwàng ni b6 và hd thông thoát nithc, Xáy mói nhà dé xe hai
bánh và h6 thông den cao áp.
QUYET DJNH:
Diu 1. Phê duyt kt qua hra chçn nhà thu gói thAu so^ 68 - Thi cong xây
lap Nhà giáo diic môi trthng; Sàa cha nhà tiêu ban; Cong ting râo; San
du?ing ni b vâ h thông thoát rnthc; Xây mri nhà de xe hai bánh vâ he thông
den cao áp vâi nhttng ni dung sau:
1. Ten nhà thAu trüng thu: Lien danh Cong ty TNHH Xây drng Trurng
Hung và Cong ty TNT-il-I My dimg PCCC Thun Tiên.
- Thành viên di'rng du lien danh: Cong ty TNHH Xây dirng Triing Hung.
Dja chi: SO^ 233B, drng 21 tháng 8, phring Phràc M5', TP. Phan Rang•
Tháp Chàm, tinh Ninh Thu'm.
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- Thành viên lien danh: Cong ty TNT-IT-I Xây dirng PCCC Thun Tiên.
Dia chi: So^ 244, duäng 21 tháng 8, Phuông Phiidrc M9, Thânh phô Phan
Rang-Tháp Chàm, tinh Ninh Thun.
2. Giá d nghi trüng thu: 10.066.468.995 dlng (Mtrài tj', khóng tram sáu
murii sáu triéu, bón tram sáu muv'i tam nghIn, chin tram chin mu'c/i lam dóng,).
Trong do giá trj cüa trng thành viên lien danh IA:
+ Cong ty TNHH My dirng Trung Hing: 4.922.822.284 dng (Bng chü':
Ron tj, chin tram hal mu'o'i hal triéu, tam tram hai muv'i hal ngân, hal tram tam
mutri bOn ding).
+ Cong ty TNHH Xây dung PCCC Thun Tiên: 5.143.646.711 dông (Bang
chTh Nàm t), mót tram bOn muoi ba triêu, sáu tram bOn nn.co'i sáu ngàn, bay
tram muài m(5t ding).
3. Loti hqp dông: Tr9n gói.
4. Th?yi gian thuc hiên hçp dng: 84 ngãy (ké cá ngày nghi, l, têt), tInh tr
ngày hop dông có hiu lirc den khi các ben hoàn thãnh nghia vii theo hçip dông.
5. Thii gian bâo hành: 12 tháng.
Diti 2. Giao Phông Ke^ hotch - Tài chInh phi hcp cüng dan vi tuvn
quãn 1 dir an và Lien danh Cong ty TNHH Xây dirng Trithng Hüngvâ Cong ty
TNHH My dirng PCCC Thun Tiên son tháo, k' kêt hop dông và to chtrc thróc GIA
hin gói thâu theo dung các quy djnh hin hành.
rHLJANJ4.I)
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k6 tiir ngày k.
Các Ong (bã) Truâng các phông ban thuc Ban Quân 1 Vu&n Quôc gii
Phithc Binh; Giám doe Cong ty TNHH My dirng Tnthng Hung; Giám doe
Cong ty TNHH My dirng PCCC Thun Tiên và các dan vi có lien quan can cir
Quyet dlnh thi hành./.
Noi n/i In:
- Nhtr Diéu 3;
- Ltru: VT, KHTC.
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