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CÔNG BÁO/Số 76/Ngày 27-10-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Số: 3581/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh báo cáo kinh tế kĩ thuật dự án hệ thống phòng
cháy, chữa cháy và thang thoát hiểm cho 04 chung cư khu ðông Bắc sân bay,
thành phố Vũng Tàu

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 Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ
về Quản lí dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh 112/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 16/2005/Nð-CP về quản lí dự án ñầu
tư xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 02/TTr-XN-KHKT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Xí nghiệp
Quản lí và Kinh doanh Nhà và Tờ trình phê duyệt ñiều chỉnh báo cáo kinh tế kĩ thuật
số 2856/SKHðT-TH ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Sở Kế hoạch - ðầu tư,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh khoản 12 ðiều 1 của Quyết ñịnh số 3903/QðUBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo
cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình hệ thống phòng cháy chữa cháy và thang
thoát hiểm cho 04 chung cư khu ðông Bắc sân bay, thành phố Vũng Tàu, với nội
dung như sau:
12. Tổng mức ñầu tư dự án: 1.745.124.000 ñồng. Trong ñó:
- Chi phí xây lắp : 905.476.000 ñồng.
- Chi phí thiết bị

: 566.000.000 ñồng.

- Chi phí khác

: 115.000.000 ñồng.

- Chi phí dự phòng : 158.648.000 ñồng.

