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CÔNG BÁO/Số 76/Ngày 27-10-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 3605/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kết quả ñấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án ñầu tư xây dựng công
trình thuộc dự án thu gom, xử lí và thoát nước ñô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành
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 58/2008/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 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 ti Thoát nước và Phát triển ðô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu tại Công văn số 03/TTr-TN-PTðT ngày 24 tháng 9 năm 2008 và Sở Kế hoạch ðầu tư tại Báo cáo thẩm ñịnh kết quả ñấu thầu số 2825/SKHðT-XDCB ngày 07 tháng
10 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kết quả ñấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án ñầu tư xây dựng
công trình thuộc dự án thu gom, xử lí và thoát nước ñô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân
Thành như sau:
- ðơn vị trúng thầu: Công ti cổ phần Cấp nước và Môi trường Việt Nam.
- Giá trúng thầu: 3.967.781.000 ñồng.
- Thời gian thực hiện hợp ñồng: 07 tháng.
- Hình thức hợp ñồng: trọn gói.
ðiều 2. Công ti Thoát nước và Phát triển ðô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm
chủ ñầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả ñấu thầu, tiến hành thương thảo kí hợp
ñồng với ñơn vị trúng thầu theo các qui ñịnh hiện hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch
và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng; 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./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

