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QUYET DNI1 

V/v Ph duyét diu chinh k hoch kya chçn nhã tiilIu dti  an: Du tu m& rng khã 
näng thfr nghim, kiêm tljnh trong Iinh vrc Tiêu chuãn - Do Iuông - Chat krqng 

CHU T!CH U' BAN NHAN DAN TiNIl 

CAn ctr Lut Du thAu nAm 2013; 

CAn cr Nghj djnh s6 63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 cüa Chmnh phü quy dinh 
chi tiêt mt so diêu cüa Lut DAu thâu v 1a chQn nhã thâu; 

CAn c(r Thông tu s6 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cia I3 K hoich vá 
Dâu ttr quy djnh chi tiêt ye kê hoach hja chn nhà thâu; 

CAn ccr Quyt djnh s6 38/2016/QD-UBND v viêc ban hành Quy djnh v quãn I' 
dir an dâu tu cong cia tinh Gia Lai. 

CAn cr Quy& djnh s 603/QD-UBNI) ngày 21/12/2018 cCia Oy ban nhân dan 
tinh Gia Lai ye vic giao kê hooch von dâu tu phát triên nguôn ngân sáeh Dja phtrong 
nAm 2019; 

CAn cü Quyt djnh s 1069/QD-UBND ngày 26/10/2018 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt dr an dâu tix xây drng cong trinh: Dâu nx ma rng khã nAng ihr nghim, 
kiêm djnh trong !inh vijc Tiêu ôhuAn - Do kr?mg - Chat hrcng; 

CAn di Quy& djnh s6 461/QD-UBND ngày 10/4/2019 cüa UBND tinh v vic 
phe duyt kê hotch 1ra ch9n nhà thâu dr an: Dâu tu ma rng khà nang thi nghim, 
kiêm djnh trong lTnh vIrc Tiêu chuAn - Do h.rang - Chat hrqng; 

Theo d nghj cUa Si Khoa hQc và Cong ngh tai  T& trInh S6 774/TTr-SKHCN 
ngày 11/7/2019 và S& Kê hoch và Dâu tu tLi T& trInh so A1-f /TTr-SKHDT ngày 
14 /8/2019 ye vic phë duyt diCu chinh kê hoach ha chcn nhà thâu dr an: Dãu Ui 

rng khã ntng thu nghirn, klein djnh trong Iinh virc lieu chuãn - Do Iung - Chat 
hrcing, 

QUYET D!Nll: 

Diu 1. Phê duyt diu chinh k hoach 1ira ch9n nhà thu dr an: D&u Ui rn?r rng 
khã nAng thi'r nhim, kiêm djnh trong lTnh vrc lieu chuân - Do kring - Chat luvng, vâi 
ni dung chi ti& nhLr sau: 

1. Diu chinh giá gói thu và thai gian 1ira ch9n nhà thAu S6 5, 8 và 10 dA dtrçc 
phe duyt tti 461/QD-UBND ngày 10/4/2019 cUa UBND tinh theo ph%i hic dInh kern. 

2. L do diu chinh: 

- Diu chinh th&i gian bt dAu t6 chtc 1ra chçn nhà thâu ttr qu 4 sang qu 3 d 
day nhanh tiên dO thirc hin dir an. 



- Cp nhãt giá gói thAu theo Quy& djnh s 39/QD-SXD ngày 16/5/2019 ciia So 
Xây dirng ye vic phC duyt ho s thiêt kê bàn ye thi cong và dir man xây dirng cOng 
trinh: Dau Ui mO rng khà näng thi:r nghirn, kiêrn dinh trong linh virc Tiêu chuãn - Do 
1ung - Chat hrçing. 

3. Các ni dung khác cüa k hoach hra ch9n nhà th1u: t1c hin theo Quyt djnh 
so 461/QD-UBNDngày 10/4/2019 cüa UBND tinh ye vic phe duyt kê hoach lija ch9n 
nhàthâu du an: Dâu Ui mO rng khã nang thfr nghirn, kiêrn dinh trong linh vtrc  Tiêu 
chuân - Do hrng - Chat lucmg; 

Diu 2. SO Khoa hc và COng ngh chju trách nhirn to chtrc lua ch9n nhã thâu 
theo k hoich ha chQn nhà thâu &rçic duyt darn bão tuân thu các quy dlnh  hin hânh. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các sO: Xây drng, K hoich và 
Dâu tu, Tài chInh, Khoa h9c và Cong ngh; Giârn dôc Kho bc nhà nithc tinh và Thu 
trtrOng các sO, ban ngành lien quan chiu trách nhiêm thi hành Quyet djnh nay. 

Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành kô ur ngày k'J.: 

No'i nil lii: 
- Nhtr diêu 3; 
- ChU tjch; cac PCT.UBND tinh; 
- Các PCVP.UBND tinh; 
- Ltru VT.CNXD,K1'TH. 



PHV LVC  KE HOCH LI1A CHQN NBA THAU DIEU CHfNH 
rng kliã nãng thr nghirn, kiêm djnh trong linh vyc Tiêu c1iun - Do lu*ng - Ch1 1ung 
n theo Quyêt djnh so ngây tháng g  xiãm 2019 cüa UBND tinh) 

STT 
Giá gói thAu 
(ngàn dng) 

_____ 

Ngun 
von 

HInh thrc 
lua chon 

Phircmg 
thrc hxa 
chçn nhà 

thAu 

iai 
bat dâu to 
chfrc liia 
chçn nhà 

th&u 

Loai 

dOng 

Th&i gian thuc hin 
hqp dng Ten gói thAu 

5 
Tu vAn 1p HSMT, dánh giá 

HSDT gói thAu thit bj 
41.124 

Ngân 
sách 
tinh 

Chi dinh 
thAu 

Qu 3 
nãm 2019 

Tr9n 
gói 

Lp HSMT: 10 ngày; 
Dánh giá HSDT: 20 

ngày 

8 T,.r van giám sat lAp dt thit b 94.530 
Chi djnh 

thAu 
Qu9 3 

nArn 2019 
Tr9n 
gói 

Theo tin d thirc hin 
d? an 

10 Cung cAp, lAp dt thit b 11.205.535 
DAu thu 
rçng ral 

M1 giai 
doan, hai 
tiii hO s 

Qu 3 
nam 2019 

Tr9n 
aol 

180 ngày 

i ong giá trj các gOi than 11.345.710 
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