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CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 25-11-2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 4119/Qð-UBND

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

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kết quả ñấu thầu gói thầu 01 (tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ
thuật – dự toán) thuộc Dự án ñầu tư cải tạo, nâng cấp ñường Tỉnh lộ 52 ñoạn qua
Trung tâm huyện ðất ðỏ, tỉnh Bà Rịa - 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 Quy chế ñấu thầu ban hành kèm theo Nghị ñịnh 88/1999/Nð-CP ngày 01
tháng 09 năm , Nghị ñịnh 14/2000/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Nghị ñịnh số
66/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, Thông tư số 04/2000/TTBKH ngày 26 tháng 5 năm 2000 và Thông tư số 01/2004/TT-BKH ngày 02 tháng 02
năm 2004 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế ñấu thầu;
Xét ñề nghị của Ban Quản lý dự án huyện ðất ðỏ tại Tờ trình số 355/TTrQLDA ngày 22 tháng 8 năm 2006, Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Văn bản số
1450/SKHðT-XDCB ngày 21 tháng 9 năm 2006,
QUYẾT ðỊNH :
ðiều l. Phê duyệt kết quả ñấu thầu gói thầu 01 (tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ
thuật – tổng dự toán) thuộc Dự án ñầu tư cải tạo, nâng cấp ñường Tỉnh lộ 52 ñoạn qua
Trung tâm huyện ðất ðỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

