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2. Bổ sung vào kế hoạch đấu thầu:
Bổ sung gói thầu tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công
trình xây dựng theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, như
sau:

STT

Tên gói thầu

Gói
11

Tư vấn kiểm tra, chứng
nhận sự phù hợp về chất
lượng công trình xây
dựng

Giá gói thầu
(đồng)

Hình thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
thực hiện

128.167.970 Chỉ định thầu

Ghi chú:
Chủ đầu tư có trách nhiệm trình phê duyệt lại hồ sơ mời thầu các gói thầu 01A
và 01B đúng theo quy định hiện hành.
Các nội dung khác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê
duyệt tại Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2005 không thay đổi.
Quyết định này thay thế các Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm
2006 và 2112/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.
Điều 2. Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng
Trường Trung học phổ thông Bà Rịa có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy
định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch
và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và
Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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