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- Chi phí lập nhiệm vụ, quản lý, thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch: 114.156.443 ñồng.
2. Phần công việc ñã thực hiện: lập nhiệm vụ quy hoạch, giá trị 41.692.616
ñồng, ñơn vị thực hiện: chủ ñầu tư, cấp quyết ñịnh: chủ ñầu tư.
2.1. Phần công việc không ñấu thầu: tổng số: 199.126.094 ñồng, bao gồm:
- Chi phí quản lý, thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch

: 72.463.817 ñồng.

- Chi phí dự phòng

: 126.752.277 ñồng.

2.2. Phần công việc phải ñấu thầu: có giá trị: 1.267.252.766 ñồng ñưa vào 1 gói
thầu.
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Tên gói thầu

01

Tư vấn lập quy hoạch tổng thể
cấp nước ñô thị tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu ñến năm 2020 và
ñịnh hướng ñến năm 2030

Giá gói thầu
( ñồng)

Hình thức lựa
chọn nhà thầu

1.267.252.766 ðấu thầu rộng rãi
trong nước

3. Phương thức ñấu thầu: ñấu thầu một túi hồ sơ.
4. Thời gian tổ chức ñấu thầu: trong quý IV năm 2006.
5. Thời gian thực hiện hợp ñồng: 12 tháng.
6. Loại hợp ñồng: theo tỷ lệ phần trăm.
7. Nguồn tài chính: nguồn ngân sách tỉnh.
ðiều 2. Sở Xây dựng là chủ ñầu tư ðồ án Quy hoạch tổng thể cấp nước ñô thị tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 có trách nhiệm tổ chức
thực hiện kế hoạch ñấu thầu theo ñúng các trình tự quy ñịnh tại các quy ñịnh hiện hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư,
Chủ ñầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
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