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CÔNG BÁO/Số 56/Ngày 15-10-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Số: 2407/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh kế hoạch ñấu thầu dự án
thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 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 Công ty Thoát nước ðô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại
Công văn số 08/TTr-TNðT ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Sở Kế hoạch và ðầu tư
tại Công văn số 1685/SKHðT-XDCB ngày 17 tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh nội dung gói thầu số 5 thuộc dự án thu gom và
xử lý nước thải thị xã Bà Rịa như sau:
Stt
5

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà
thầu và phương thức ñấu
thầu

Thiết kế chi tiết, thiết kế công nghệ, ñiện, tự ðấu thầu rộng rãi trong
ñộng hóa, thiết kế hướng dẫn xây dựng cho các Công ty Thụy Sỹ; một
trạm xử lý nước thải, trạm bơm, mạng lưới thu túi hồ sơ
gom; cung cấp và lắp ñặt thiết bị trạm bơm,
giếng tách và trạm xử lý nước thải; vận chuyển
bốc xếp thiết bị, chi phí lưu kho bãi; ñào tạo,
chuyển giao công nghệ, vận hành, chạy thử,
kiểm tra thiết bị tại nơi sản xuất

