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U BAN NHAN DAN
TINII QUANG TRI

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tuy do - Hanh phüc

S6: 4.2321 1QD-UBND

Quáng Trj, ngàyll tháng5 nám 2022

QUYET ojr'ai
V vic phê duyt k hoch 1ira chyn nhà thAu
Nhimvy: Diu tra, dánh giã tac dngcüa các diján din gió dn
mo. tr.nrng, tai nguyen thien nhien va kinh te xa hy. tinh Quang Tr!
trong gia. don 2021-2025 va co tinh den nam 2030
S

-

U BAN NIIAN DAN T!NH QUANG TRI
Can cz- Luát T cht-c chInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can thLuát Dlu thcu ngày 26 tháng 11 nám 2013,
án cz Nghj djnh s 63/2014/ND-cP ngày 26 tháng 6 nám 2014 cza QiInh
phz v vic quy djnh chi tilt thi hành môt s diu cza Luát Dlu thcu v iwa chQn nhà
th.u;
Can th các Thông iv cüa B(3 KI hoach và Du tic sl 10/2015/77'-BKHDTngày
26 tháng 10 nám 2015 Quy djnh chi tilt v ki hogch iwa chon nhà thu; SI
11/2019/7T-BKHDTngày 16 tháng 12 nám 2019 Quy djnh chi tilt v vic cung c4o,
dáng tái thông tin vl ddu thdu, 43 trinh áp dyng 4a chQn nhà thcu qua mgng Va quàn
l, sü dyng giá frj báo dam dr tháo, báo dam thrc hin hpp dng lthóng dwçxc hoàn
trá,
Can ci' Quyê't dinh SI 974/QD-UBND ngày 07 tháng 4 nám 2022 cüa UBND
tinh vphê dwyt d cwong và dv toán nhim vu Diu tra, dánh giá tác dç3ng cia các
dv an din gió dIn môi trwông, tài nguyen thiên nhiên và kinh tlxâ hôi tinh Quáng Tn
tronggiai doan 2021-2025 và Co tinh dIn nám 2030,
Theo d nghi cüa Giám dO'c SO' KI hogch và £ku tic tçzi Báo cáo thám djnh
SI 150/B-SKI-I-KTNngày 04 tháng 5 nám 2022.
QUYET DjNH:
Diu 1. Phé duyt k hoch 1ra chQn nhà thAu nhim vii: Diu tra, dánh giá
tác dng cUa các dir an din gió dn môi tn.thng, tâi nguyen thiên nhiên và kinh
t xA hi tinh Quãng Trj trong giai don 2021-2025 và có tInh dn näm 2030 vài
nhüng ni dung nhu biu dInh kern Quyt djnh nay.
Diu 2. Si Tài nguyen và Môi tri.thng chju trách thim to chiic 1iia chQn
nhà thu theo k hoch hra chçn nhà thAu &.rcic phê duyt dam bâo tuãn thu cac
quy djnh hin hành.
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hãnh k tü ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c các Si: K hoch và Du tu, Tài
chInh; Giám dc Kho bc Nhà nixâc tinh, Thu truâng các so, ban ngãnh lien
quan, Giám dc SO Tài nguyen và Môi tnr&ng chju trách nhim thi hãnh quyt
djnh này./.ik'
N9i nh2n:

TM. UY BAN NIIAN DAN
KT. CHU TjCH
IiO CHU TjCH

- Niur Dieu 3;
- Chü tjch UBND flnh (b/c);
- Liru: VT, KT(Th)./C.
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Ha S5 Ding

,C LçA CHQN NBA THAU
'các dir an din gió dn môi truôiig, tài nguyen thiên nhiên và
trong giai doin 202 1-2025 có tmnh dn nàm 2030

Nhim v1i: Diu tra, dá
kinhtxã

QD-UBND ngày /f72O22 cza UBND tInh Quáng Trj)

(Kern theo Quy
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2

Ten gói thAu

Giá goi thu
(nghIn dng)

Tu vn Diu tra, dánh giá
tác dng cüa các dir an diên
gió den môi tnrmg, tài
nguyen thiên nhiên Va kinh
th xã hOi tinh Quang Tn
trong giai doan 2021-2025
và có tLnh dn nàin 2030

2.629.192

Lp h si m&i thu gói
thu Tu vn diu tra, dánh
giá tác dng cña các dr an
din gió

5.000

Nguon von

Ngãn sách
tinh (ngun
chi sir
nghip môi
tnrmg)

IIinh thuc và
Phirnng thuc lu'a
chçn nhà thu

Thôi gian bt
Lotti
du t chtrc ma
hçp &ng
ch9n nhà thu

Thôi gian
thirc hin
hçrp dng

Dâu thâu rng rãi
trong ntrâc, qua
mng; MOt giai dotn,
hai tüi h si

Qu 1112022

Tron gói

180 ngày

Chi dinh thu theo
quy ir1nii rut gon

Qu 11/2022

TrQn gói

60 ngày

