
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  — Tir do — Hnh phüc 

S: '33 /QD-UBND Gia Lai, ngày 4?, tháng nãm 2019 

QUYET DINH 

V/v Phê duyt kê hoch 1ira chçn nlià du tir dir an: Chq du mi 

CHU T!CH uc BAN NUAN DAN TiJ[H 

CAn cir Luât T chi'rc chInh quyn dja phtrcxng nAm 2015; 

Can cir Lust  Du tu nAm 2014; 

CAn cir Lust DAu tu s 67/2014/QH13; 

CAn cr Lust  Du thAu s 43/2013/QH13; 

CAn cir Nghj djnh s6 30/2015/ND-CP ngày 17/3/2015 cUa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt thi hành mOt so diêu cüa 1ut dâu thâu ye hra chçn nhà dâu Ur; 

CAn ccr quy& djnh s 11 11/QD-UBND ngày 15/12/2017 cüa UBND tinh Gia Lai v 
vic phC duyt danh m1c dkr  an dâu tix Co sir dung dat can lira chQn nhà dâu tu trên dja bàn 
thành phô Pleiku tinh Gia Lai; 

CAn ci.'r Quy& djnh s 622/QD-UBND ngày 05/6/2019 cüa UBND tinh Gia Lai v 
vic phê duyt két qua s tuyên 1%ra ch9n nhà dâu tu dir an: Chçx dâu rnôi; 

Theo d nghj cüa UBND thành ph Pleiku tai  Ti trInh S6 243/TTr-UBND ngày 
19/7/2019 ye vic phê duyt kê hoach 1a ch9n nhà dâu tLr và dê ngh cüa Si Kê hoach Va 
Dâu tu t?i  T trmnh so 432. /TTr-SKHDT ngày JO / + /2019 ye vic phê duyt kê hoch lija 
chçn nhà dâu ttr dij an Chci dâu môi, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt k hoich 1ra chQn nba du tu dii an Chci &iu m6i vâi ni dung 
nhUng nOi  dung nhu sau: 

1. Ten d an: Chçi dAu m61. 

2. Sc b thng chi phi thirc hin dr an: 242 t d6ng. Sci b chi phI b6i tlnthng, h trçl 
giAi phóng mt bng: 125,884 t d6ng. 

3. Ngu6n v6n: Nhà du tu chi trã toân b kinh phi thirc hin dir an (T6ng mCrc dâu tir 
dir an, cia bao g6m chi phi lira ch9n nhà du tu). 

4. I-lInh thirc và phirnng thrc 1ra ch9n nba du tu: 

- Hinh thi'rc 1ira ch9n nhà dAu ti.r: Chi djnh thAu trong ntrâc. 

- Phucrng thüc hgra ch9n nhà dAu tu: Mt giai do?n rnt tñi ho so. 

5. Th&i gian bt dAu t6 chfrc lija chçn nba dAu ttx: Qu 4 nAm 2019. 

6. Loai hqp d6ng: Hçip d6ng dir an du tu cO sir ding dat. 

uc BAN NHAN DAN 
Tf NH GIA LAI 



CI•IU TICII 
CHU TICH 

(i.c 

7. Thai gian thirc hin hcip dng: näm 2020-202 1 (thii gian thirc hin hcp dng tInh 
tir thai dim hcp dng Co hiu hrc dn thxi dirn các ben hoàn thãnh nghia vi theo quy djnh 
trong hcip dng). 

Diu 2. UBND thãnh ph6 Pleiku chju trách nhirn t chCrc 1ra ch9n nhà dâu lii d an 
dam báo tuân thu cáe quy djnh hin hành. 

Di&i 3. Chánh VAn phOng UBND tinh, Giárn dc các so: Kê hoch và DAu tu, Tài 
chInh, Xây dirng, Tài nguyen và Môi tnràng; ChU tjch UBND thành phô Pleiku và Thu 
truOng các sO, ban, ngành, dan vj có lien quan chju trách nhirn thi hành quyêt djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày 

Noi nhfli 
- Nlur diêu 3; 
- Die Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các PVP UBND tinh; 
- Ltrii VT,CNXD,KTTH. 
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