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CÔNG BÁO/Số 66/Ngày 24-10-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2100/Qð-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch ñấu thầu dự án ñường ven núi Minh ðạm ñoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp
khu du lịch Thùy Dương ñến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện ðất ðỏ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
của các luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ban hành ngày 19 tháng 6
năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện ðất ðỏ tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 09
tháng 8 năm 2011 và Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Văn bản số 1278/SKHðT-XDCB ngày 26
tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kế hoạch ñấu thầu dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp ñường ven núi
Minh ðạm ñoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương ñến ngã ba Long Phù, thị trấn
Phước Hải, huyện ðất ðỏ như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
- Quyết ñịnh số 1704/Qð.UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Rịa – Vũng + Tàu về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp ñường ven núi Minh ðạm ñoạn
từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương ñến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện
ðất ðỏ, với tổng mức ñầu tư: 159.999.663.000 ñồng, trong ñó:
+ Chi phí xây dựng: 811.148.817.000 ñồng.
+ Chi phí thiết bị: 310.050.000 ñồng.
+ Chi phí QLDA: 1.147.385.000 ñồng.
+ Chi phí tư vấn ðTXD: 3.991.338.000 ñồng
+ Chi phí khác: 921.234.000 ñồng
+ Chi phí ñền bù giải tỏa: 34.061.467.000 ñồng.
+ Chi phí dự phòng: 38.419.372.000 ñồng.
2. Phần công việc ñã thực hiện có giá trị: 653.243.605 ñồng. Bao gồm:

