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- Giá trị dự toán: 12.508.392.560 đồng
(Mười hai tỷ, năm trăm lẻ tám triệu, ba trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm sáu
mươi đồng), phù hợp với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong đó:
+ Chi phí xây lắp điều chỉnh Thông tư 03 : 9.984.851.850 đồng;
+ Chi phí xây lắp bổ sung
: 205.905.112 đồng;
+ Trang thiết bị
: 1.621.932.729 đồng;
+ Chi phí khác
: 695.702.870 đồng.
- Kinh phí dự toán trên chưa tính đến chi phí đền bù giải tỏa và lắp đặt trạm
biến áp. Chi phí trang thiết bị và chi phí khác giữ nguyên theo dự toán đã phê duyệt.
- Chi phí lập dự án đầu tư, lệ phí thẩm định dự án đầu tư, chi phí kiểm toán, chi
phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí quản lý dự án đã tính cho toàn bộ dự án.
- Nguồn vốn: vốn ngân sách tỉnh.
- Nội dung chi tiết thể hiện trong hồ sơ thiết kế, dự toán do Ban Quản lý dự án
thị xã Bà Rịa trình đã được Sở Xây dựng thẩm định.
Điều 2. Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa 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; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thị xã Bà Rịa; Trưởng ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa và Thủ trưởng các
cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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