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CÔNG BÁO/Số 33/Ngày 13-6-2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 1842/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc cho phép bổ sung hợp ñồng gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế dự toán
thuộc dự án nâng cấp ñường Hội Bài - Châu Pha - ðá Bạc - Phước Tân.
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 số 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 Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét ñề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 561/SGTVT-BQL ngày
14 tháng 5 năm 2008 và Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Văn bản số 1346/SKHðT-XDCB
ngày 23 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Cho phép bổ sung hợp ñồng gói thầu Tư vấn khảo sát lập thiết kế dự
toán thuộc dự án nâng cấp ñường Hội bài - Châu Pha - ðá Bạc - Phước Tân. Chủ ñầu
tư là Sở Giao thông Vận tải và nhà thầu ñã ký hợp ñồng thi công gói thầu xây lắp và
thiết bị thuộc dự án căn cứ Quyết ñịnh phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư số
1192/Qð-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ñể thỏa thuận
ñiều chỉnh bổ sung hợp ñồng.
ðiều 2. Sở Giao thông vận tải làm chủ ñầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện
theo ñúng các quy ñịnh về quản lý ñầu tư và xây dựng hiện hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch
và ðầu tư, Tài chính; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ ñầu
tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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