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- Lợp lại mái che nhà để xe ô tô bằng tôn: 129,1 m2. Đóng lại trần bằng tôn
lạnh
: 114.68 m2.
- Xây dựng nhà xe giáo viên diện tích = 160 m2. Kết cấu xây dựng: móng bê
tông cốt thép, trụ và khung thép. Mái lợp tôn.
- Đóng lại trần tấm nhựa

: 132 m2.

2. Về kinh phí dự toán:
Giá trị dự toán: 212.649.676 đồng (Hai trăm mười hai triệu, sáu trăm bốn mươi
ngàn, sáu trăm bảy mươi sáu đồng), trong đó:
+ Chi phí xây dựng

: 193.702.158 đồng

+ Chi phí khác

: 18.947.518 đồng

Giá trị dự toán nói trên đã tính đến giá trị thu hồi vật liệu.
Giá vật liệu áp dụng theo Thông báo số 07/TBLS-STC-SXD ngày 09 tháng 10
năm 2006 của Liên sở Tài chính – Xây dựng. Những vật tư, vật liệu không có trong
bảng thông báo giá do chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm.
Nội dung chi tiết thể hiện trong hồ sơ dự toán do Công ty cổ phần Thiết kế
Xây dựng Nhà Việt (thành phố Vũng Tàu) lập, chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo
trình và đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức và triển
khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý
đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước
tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
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