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U'c' BAN NHAN DAN
TNH GIA LA!
S: 31 /QD-UBND

CQNG IIOA xA HO! CIIU NCHIA VIT
Dc Ip — 1'i' do — I1anh pluic
Gia Lai, ngày J..4 tháng ' näm 2019

QUYET DNII
V/v Phê duyt k hoich lura chçn nhã thii di•i' an
ThI diem lap dit h thông den chi&i sang cong cong sü' di.ing näng 1uqng mt trôi
cho các tuyCn throng thãnli phô 1'lciku, tinhi Gia Lai;
IIng mic: thrOng Cacti Ming Tháng Tarn nôi dài và 04 dão giao thông

CHU T!CH U BAN NHAN DAN TNH
CAn cr Luât Dâu thâu nAm 2013;
Cn cir Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt rnt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye hra chQn nhà thau;
CAn cr Thông tii s 1O/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cüa B K hotch và
DAu tr quy djnh chi tiêt ye kê 1ioch 1ira chçn nhà thâu;
CAn cr Quy& djnh s 38/2016/QD-UBND v vic ban hành Quy djnh v quãn 1
dr an dâu tu cong cia tinh Gia Lai.
CAn ci'r VAn bàn s 1411UBND-KT ngày 17/01/2019 ca Uy ban nhân dan tinh
Gia Lai ye vic thông báo danh mic và kê hoich dâu ti.r von ngAn sách Trung uong
(khong bao gônl von chi.rong trinh niic tiêu quôc gia) nAm 2019;
Can cr Quyt dinh s 678/QD-UBND ngày 04/7/20 18 cUa Chü tjch tJy ban nhAn
dan tinh Gia Lai ye vic phê duyt dr an dâu ti.r xAy dijng cong trInh ThI diem lAp dtt Ii
thông den chiêu sang cong cong scr diing nang h.rqng mtt träi cho các tuyên thr&ng
thAnh phô Pleiku, tinh Gia Lai;
CAn ci'r Quy& djnh s 63/QD-SXD ngày 24/7/2019 cüa Giám dc S Xây dirng
tinh Gia Lai v vic phê duyt thiêt kê bàn ye thi cong và dir toán xay drng cOng trInh
TliI dim lap dt he thông den chiCu sang cong cong sr diing nAng krqng mt tthi cho
các tuyên thrng thAnh phO Pleiku, tinh Gia Lai; Hing rnc: &thng Cách Mng Tháng
Tam nôi dài và 04 dAo giao thông;
t/ /2019 c11a SO K
Xét báo cáo thm djnh s6 1'i /BC-SKHDT ngày
hoich và Du hr v vic thm djnh kê hotch lira ch9n nhà thâu dir an ThI diem lAp dt
h thng den chiu sang cong cong sr dung nAng h.rçing mt tthi cho các tuyên duOrng
thành phô Pleiku, tinh Gia Lai; Htng rnic: &thng Cách Mtng Tháng Tam nôi dâi và 04
dAo giao thông;
Theo d nghj cüa UBND thành ph Pleiku tti T?ytrinh so 267fTTr-UBND ngAy
05/8/2019 v vic phê duyt k hoch hra ch9n nhà thâu d;r an ThI diem lAp dt h
thông den chiu sang cong cong scr dung nAng hrqng mt trOi cho các tuyên &rng thành
ph Pleiku, tinh Gia Lai; Htng miic: dithng Cách Mtng Tháng Tam nôi dAi và 04 dAo
giao thông,

QUYE'I' I)!NH:

Diu 1. Phô duyt k hoach 1a chQn nhà thu dr an ThI dim 1p dt h th6ng
den chiêu sang cong cong sfr dicing nAng hrqng rnit tthi cho các tuyên &rng thành phô
Pleiku, tlnh Gia Lai; Htng m%ic: di.r?ng Cách Mng Tháng Tarn n6i dãi và 04 dão giao
thông vâi ni dung chi tiêt theo phi1i 1ic ctInh kern.
Diu 2. TJBND thành ph Pleiku chju trách nhim t chCrc hra chçn nhà thâu theo
k hoch hja chçn nhâ thâu diiçic duyt darn bão tuân thu các quy djnh hin hành.
Diu 3. Chánh VAn phàng UBND tinh, Giárn d6c các s?y: Xây drng, K hoach và
Dâu tt.r, Tài chInh; Giárn dôc Kho btc Nhà nuàc tinh, ThU trix1ng các sâ, ban, ngành lien
quan và ChU tjch UBND thành phô Pleiku chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lijc thi hành k tr ngày
No'i ,zI,,,.
- Nhu diu 3;
- ChÜ tjch; cáo PCT.UBND tinh;
- Cáo dsng chI PVP.UBND tinh;
- Ltru VT-CNXD-KT.

ICT. CHU TjCII

PnO cl-lu 'rjcn

PHV LçC KE HOiCH LISA CI-IQN NHA THAU
im Ip dt h thng den chiêu sang cong cong sfr dung nãng Iu'qng mt trôi cho các tuyn du'&ng thành ph Pleiku,
tinh Gia Lai; Hng mic: throng Cách Mng Thãng Tam nOi dài và 04 dão giao thông
(kern theo Quyt djnh sO j4 /QD-UBND ngãy 1i tháng g nAm 2019 cüa UBND tinh)
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