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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TR!

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc1p-Tirdo-Hinh phüc

S: AX /QD-LJBND

Quáng Trj, ngày tháng 7 nãm 2020

QUYET BJNH
V vic phê duyt K hoch Iiia ch9n nhà thu (dçt 1)
Cong trInh: Bnh vin Ba khoa tinh,
hing mvc: Nhã diu trj ni trtI Khoa ung buó'u

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
C'án ci Lut Td chic ChInh quyn dfa phu'o'ng ngày 19/6/2015;
Can thLut Dá'u thdu Sd 43/2013/QHI3 ngày 26/11/2013,
Can th Nghj djnh sd 63/2014/ND-C'P ngày 26/6/2014 cáa C'hInh phz quy
d/nh chi tilt thi hành m5t sd diu cüa Lut Dáu thdu ye' Wa chQn nhà thd'u,
Can c& Thông tu sd 10/2015/TZT-BKHDT ngày 26/10/2015 cia Bó Ké
hoach và Dá'u tu Quy dinh chi tkt v kl hoach lira chQn nhà thdu,
Can ci Quy& djnh sd 04/2015/QD-UBND ngày 26/3/2015 cza UBND tinh
ban hành quy d/nh v phán công, phán cap trách nhim quán lj nhà nzróc ve
ddu thu trên dja bàn tinh Quáng Trj;
Can cá Quyê't cl/nh sd 1 703/QD-UBND ngày 29/6/2020 cüa UBND tinh ye
vic phê duyt báo cáo nghiên cthA khá thi dr an dáu tu' xáy 4mg cong trInh: Bnh
viên Da khoa tin/i, hgng myc: Nhà dié'u ti'j nôi trz Khoa ung buóij;
Xét d nghj cüa Ban QLDA DTXD các cOng trInh dan dyng và cOng nghiêp
tin/i tgi T& trInh 5d 1 01/7Tr-BQLDDCN ngày 02/7/2020, Báo cáo sO 298/BCSKI-I-TI) ngày 13/7/2020 cza S& Kd hogch và Ddu tir v vic tham cl/nh Ice hoqch
ly'a chQn nhà thdu (dcrt 1) cOng trInh: Bênh viên Da khoa tinh, hgng myc: Nhà
diJu tr/ n3i trek Khoa ung buàu.
QUYET IMNH:
Biu 1. Phê duyt k hoach 1ira ch9n nhà thu (dcit 1) cong trInh: Bnh vin
da khoa tinh, hing mic: Nhà diu trj ni tri Khoa ung brcu, vâi các ni dung
chi tit theo phii 1tc dInh kern.
Biu 2. Ban QLDA DTXD các cong trinh dan dung và cong nghip tinh
chiu trách nhiêm t chtrc lisa chon nhà thu theo k hoach ha chon nhà thâu
duçxc duyt dam báo tuân thu các quy djnh hin hành.

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hãnh k tilt ngãy k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: K ho?ch và Du tix, Tài
chInh, Xây drng, Y t; Giám dc Kho bac Nhà nuâc tinh; Giám dc Bnh vin
Da khoa tinh; Giám d& Ban QLDA DTXD các cong trmnh dan ding và cong
nghip tinh và Thii tnr1ng các dan vj lien quan chju trách nhim thi hành Quy&
djnh này./.
No'i ,zlzI,,:
- Nhi.r diu 3;
- L.ru VT, VX.
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