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CÔNG BÁO/Số 57+58/Ngày 07-9-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Số: 1802/Qð-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ñầu tư xây dựng mở
rộng nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Trần Phú,
xã Kim Long, huyện Châu ðức
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 43/2013/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Xét ñề nghị của Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 959/TTr-SGDðT ngày
18 tháng 8 năm 2014 và Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Văn bản số 1656/SKHðTXDCB ngày 22 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ñầu tư xây
dựng mở rộng nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, xã Kim Long, huyện
Châu ðức như sau:
Gói
thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(ñồng)

Hình thức và
Thời gian Thời gian Loại
phương thức
lựa chọn thực hiện hợp
lựa chọn nhà
nhà thầu hợp ñồng ñồng
thầu

ðấu thầu rộng
rãi trong nước; Quý
Trọn
975.853.643
24 tháng
Một giai ñoạn 03/2014
gói
hai túi hồ sơ

Gói
05

Tư vấn giám sát
thi công xây dựng
và lắp ñặt thiết bị

Gói
09

Xây lắp, thiết bị
ðấu thầu rộng
PCCC, trạm biến 46.176.355.000
rãi trong nước; Quý
Trọn
24 tháng
áp 320 kVA, máy
gói
Một giai ñoạn 03/2014
bơm nước dự
hai túi hồ sơ
phòng

