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Gia Lal, ngày022 tháng 2 nám 2019 

QUYET D!NH 

V/v Phê duyt k hoch h•ra ch9n nhà thliu di' an Du tu' xãy dyng và phát triên 
ning Kim bão ton thiên nhiên Kon Clur Rang giai don 2011 — 2020; hang rnzc: 

Nhà khách khép kin, san be tOng, kè dá 

CHU TICH  U'c( BAN NHAN DAN T!NH 

Can th Lust T6 chirc chInh quyn dja phixctng närn 2015; 

Can e1r Lust  Du thu närn 2013; 

Can cir Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 cüa ChInh phü quy dnh 
ehi tiêt rnt so diêu cüa Lust  Dâu thâu ye 1ira ch9n nhà thâu; 

Can cir Thông ttr s6 1O/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cüa B K hoch và 
Dâu tu quy djnh chi tiêt ye kê hoch Iira ch9n nhà thau; 

Can cir Quyt dnh s 38/2016/QD-UBND v vic ban hãnh Quy djnh v quãn l 
d%r an dâu tu' cong cüa tinh Gia Lai. 

Can dr Quy& djnh s6 1328A1QD —UBND ngày 12/10/2011 cUa ChU tjch UBND 
tinh Gia Lai ye vic Phê duy dir an dâu ttx xay dijng và phát trin thng Khu bão tn 
thiên nhiên Kon Chi.x Rang giai dotn 20 11-2020; 

Cancir Quyt djnh s 900/QD-UBND ngày 04/10/2017 cüa UBND tinh Gia Lai 
V/v phê duyt diêu chinh dir an dâu tu xây dirng và phát triên rrng Khu bão ton thiên 
nhiên Kon Chir Rang giai doan 2011-2020; 

Can cir Quy& djnh S6 603/QD-UBND ngãy 21/12/2018 cüa 1.ry ban nhân dan 
tinh Gia Lai ye vic giao ke hoch von dâu ttr phát triCn nguôn ngân sách Dja phuong 
näm 2019; 

Theo Quy& djnh s6 55/QD-SXD ngày 15/07/20 19 cüa Si Xây drng tinh Gia Lal 
ye vic phê duyt thiêt kê và dr toán xây drng cong trInh Nhà khách khép kin, san be 
tong, kè dá thuOc dçr an dâu tii xây drng vá phát triCn Ban quán 1 Khu báo ton thiên 
nhiên Kon Chix Rang giai don 2011 — 2020; 

Xét báo cáo tMm djnh s6'48/BC-SKHDT ngáy / /2019 cüa Sâ K 
hoach vã Dau tix ye vic thârn djnh kê hoach 1?a  ch9n nhà tháu d' an Dâu Ur xây dirng 
và phát trien rrng Khu bão ton thiên nhiên Kon Cliii Rang giai don 2011 — 2020; hing 
m1c: Nhà khách khép kin, san be tong, kè dá; 

Theo d nghj cüa Ban quãn l Khu bAo ton thiCn nhiên Kon Chix Rang ti Th trinh 
s6 27/TTr-KBT ngày 07/8/20 19 ye vic phô duyt kC hoch lira chQn nhà thâu dir an: 
Du tu xây dung vã phát trien thng Khu báo ton thiên nhiên Kon Chix Rang giai don 
2011 —2020; hng rnic: Nhà khách khep kin, san be tOng, kè dá, 

QUYET DJNH: 



Ion J)ü'c Hoàng 

Diu 1. Phé duyt kê hoch 1ira ch9n nhà thu dr an DAu ttr xây dijng vã phát 
trin rüng Khu bão ton thiên nhiên Kon Chu Rang giai don 2011 — 2020; hang rniic: 
Nhà khách khép kin, san be tOng, kè dá vâi ni dung chi tiêt theo phii hic dInh kern. 

Diu 2. Ban quãn 1 Khu bão tn thiên nhiên Kon Chi Rang chju trách nhirn t 
chirc 1ira ch9n nhà thâu theo kê ho?ch Ira ch9n nhà thâu dircic duyt dam bão tuân thu 
các quy djnh hin hành. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giárn dc các sâ: K hoch và DAu ttr, 
Tài chInh, Tâi nguyen và Môi trtrmg, Xây dung, Giao thông vn tãi, Nong nghip và 
Phát triên nông thôn; Giám doe Kho bc nhà nuàe tinh; Chü tjch UBND huynKbang; 
Thu trung các sâ, ban ngãnh lien quan và Giárn dôc Ban quãn 1 Khu bão ton thiên 
nhiên Kon Chix R.ng chju trãch nhirn thi hành Quyêt djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu Iirc thi hánh k t1r ngày k./. 

No'i,:I:n: r—k; 
- Nhi.r diu 3; 
- ChC tich; các PCT.UBND tinh; 
- Các die PCVP.UBND tinh; 
- Lisu VT,CNXD,KTTH,NL. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

,- nAI 



diián 

PHV LVC  KE HOACH LVA  CHQN NHA THAU 
phát trin rà'ng Khu bão tn thiên nhiên Kon Chu' Rang giai don 2011 — 2020; hng inizc: Nhã khách 

khép kin, san be tong, kè dá 
eo Quy& djnh S , ngày tháng nãm 2019 cüa Chü tjch UBND tinh) 

STT Ten gói th&u 
Giá gOi thu 
(ngan dông) 

Ngun 
von 

HInh thirc 
1a ch9n 
nhA thu 

Phuong thirc 
lua chon nhâ 

thu 

Thai gian 
bt dâu t 
chic ha 
chQn nhà 

thu 

Loi 
hçp 

d6ng 

Thôi gian thirc hin 
hqp dng 

01 Xây lap cong trInh 1.088.288 

Ngân 
sách 
tinh 

Chào hang 
cnh tranh 

Mt giai don 
mt tüi h so 

Qu 3 
nãm 2019 

Tron 
gói 

300 ngày 

02 Giárn sat thi cong xây lap 33.037 Chi djnh 
thu - 

Qu 3 
narn 2019 

Tron 
gói 

Theo tin d thi 
cOng cong trInh 

03 
Lp h so yêu cu; dánh giá h 

sccdxut 
2.102 Chi dlnh 

thu 
- Qu 3 

nãm 2019 
Tr9n 
gói 

Lp h so yêu cu: 
05 ngày; dánh giá h 
so dê xut: 20 ngày 

04 
Tharn djnh h so yêu cu, kt 

qua lira ch9n nhà thâu 
955 Chi dinh 

thAu - 
Qu 3 

nãrn 2019 
Tr9n 
gói 

Thm dinh h so 
yCu cu: 05 ngày; 
tham djnh kk qua 
1ira ch9n nhâ thâu: 

20 ngày 

05 Bão hiêm cong trInh 2.260 Chi djnh 
thu 

Qu9 3 
närn 2019 

Tr9n 
gói 

Tr ngày khai cong 
dn hêt thôi gian báo 

hãnh cong trInh 

Tng giá trl các gói thâu 1.126.642 
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