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CÔNG BÁO/Số 84/Ngày 27-11-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Số: 4274/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kết quả ñấu thầu gói thầu xây lắp các hạng mục bãi thâm nhập
nhựa, tường rào, cải tạo kho hàng kiện, nhà ga hành khách chờ tàu, bãi chứa hàng, cải
tạo văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, trạm cấp nước, ñiện chiếu sáng (gói số 5) thuộc
dự án nâng cấp mở rộng cảng Côn ðảo tại 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 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 Ban Quản lí cảng Bến ðầm tại Công văn số 34/TTr-BQL ngày
16 tháng 10 năm 2008 và Sở Kế hoạch - ðầu tư tại Công văn số 3183/SKHðT-XDCB
ngày 06 tháng 11 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kết quả ñấu thầu gói thầu xây lắp các hạng mục bãi thâm
nhập nhựa, tường rào, cải tạo kho hàng kiện, nhà ga hành khách chờ tàu, bãi chứa
hàng, cải tạo văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, trạm cấp nước, ñiện chiếu sáng (gói số
5) thuộc dự án nâng cấp mở rộng cảng Côn ðảo tại Vũng Tàu như sau:
- ðơn vị trúng thầu: Công ti Ứng dụng Kĩ thuật và Sản xuất (TECAPRO).
- Giá trúng thầu: 8.265.466.892 ñồng.
- Thời gian thực hiện hợp ñồng: 12 tháng.

