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

Số: 333/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñấu thầu và hồ sơ mời thầu
dự án Trường Bến ðiệp, thôn 3, xã Long Sơn, thành phố 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 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng;
Xét ñề nghị của Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu tại Tờ trình số
589/TTr-BQLDA ngày 17 tháng 12 năm 2007 và Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Văn bản
số 73/SKHðT-XDCB ngày 09 tháng 01 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñấu thầu và hồ sơ mời thầu dự
án Trường Bến ðiệp, thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu như sau:
I. Phê duvêt ñiều chỉnh và bổ sung kế hoạch ñấu thầu:
1. ðiều chỉnh kế hoạch ñấu thầu:
Gói
thầu

Gói 01

Tên gói thầu

Xây lắp và thiết bị
(bao gồm trạm biến
áp cấp ñiện 50 kVA)

2. Bổ sung kế hoạch ñấu thầu:

Giá gói thầu ñã ñược phê
duyệt tại Quyết ñịnh số
530/Qð-UBND ngày 04
tháng 02 năm 2005 (ðồng)
14.835.886.000

Giá gói thầu
ñiều chỉnh
(ñồng)

20.740.493.147

