
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO BA NANG Oc 1p - Ty do - Hnh phüc 

Si: 3  /QD-UBND Dà Náng, ngày 0.9 tháng OAnám 2023 

QUYET BINH 
• A A ' A A A Ye viçc Cong bo cac b9 don gia xay dirng cong trinh 

trên dja bàn thành ph Ba Nàng 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can ci Lut Td chi'c chInh quyn dja phiroiig so' 77/2015/QHJ3 ngày 19 
tháng 6 nàm 2015, 

Can cilt' Lut tha dôi, bô sung m5tsó diéu cüa Lut to chic ChInh phz và 
Lut to chic chInh quyên dfaphico'ng so 47/2019/QH14 ngày 22 tha'ng 11 nám 
2019; 

Can ci Luçt XOy dng ngày 18 tháng 6 nàm 2014; Luát Silca dO'i, bO' sung 
inç5t sO diêu cüa Lut Xáy dtng ngày 17 tháng 6 nàm 2020; 

Cãn ct' Ngh djnh sO 1O/2021/ND-CP ngày 09 tháng 02 nàm 2021 cia 
C'hInhphz. ye quán l3 chi phi dOu tu'xdy dng; 

Can ci Thông tu' sO 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 nàm 2021 cia B4! 1 
tru'd'ng B5 Xáy dzmg hzthng dan mt sO ni dung xác djnh và quán lj chi phi dc$ 

I
. tit xay dtng, ' '<,• 

Can ci Thông tic sO 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 nám 2021 czaB 
trico'ng BQ Xay drng hu'o'ng dan phu'o'ng phap xac djnh cac chi tzeu kinh te Icy 
thuçt và do bOc khOi 112g cong trInh; 

Can cii' Quyét djnh sO 3200/QD- UBND ngày 13 tháng 12 nám 2022 cia 
UBND thành phO Dà Náng ye vicc cong bO giO ca may và thiêt bf thi cOng xdy 
c4mg trên dja bàn thànhphó Dà Náng; 

Can cz Quyét djnh sO 3201/QD-UBND ngày 13 tháng 12 nàm 2022 cia 
UBND thành phô Dà Náng ye vic C'ông bO do7'l giá nhdn cong xay dg trên 
d,ia bàn thành phO Dà Náng; 

Theo d nghj cia SO' Xáy daig tgi TO' trinh sO' 9202/Tr-SXD ngày 01 
tháng 12 nám 2022 v vic ban hành các bç3 do'n giá xây 4cng cOng trInh trên 
dja bàn thành phO Dà Náng. 

QUYET B!NH: 
Diu 1. Cong b các b don giá xây dmg cong trInh trên da bàn thành 

ph Dà Nng kern theo Quyêt djnh nay d các co quan, t chirc, cá nhân có lien 
quan áp dçing vào vic xác dnh và quàn 1 chi phi du tr xay dirng cUa các d%r 
an s1r diring vn dâu liz công, von nba nuOc ngoài du tu công, d%r an PPP theo 
quy dnh tai  khoân 1 Diêu 2 Ngh djnh so 10/2021/ND-CP ngày 09 tháng 02 
nàm 2021 cüa ChInh phü v quãn l chi phi du tu xây dirng, gm các don giá 
sau: 

1. Dan giá xây dirng cong trInh Phn khào sat xây dirng cong trInh; 
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2. Dan giá xây dirng cong trInh Phn 1&p dt h tMng k5 thu.t cüa cOng 
trInh; 

3. Dan giá xây dirng cong trInh Ph&n 1tp dt thi& bj, cong ngh; 
4. Dan giá xây dimg cOng trInh Phn sira chCa và bâo dixông cong trInh 

xay drng; 

5. Dan giá xây dirng cong trInh Phn thI nghim chuyên ngành xay drng; 
6.Dan giá xay dirng cOng trInh Phn xây dirng. 
Dieu 2. Quy dnh chuyen tiep 

Vic cp nht chi phi d.0 tu xây dirng theo các b dan giá 
xay drng cOng 

trmnh thiic hién cu the nhu sau: 
1. Tng m1rc du tu xây dirng cia thm djrih hoc phé duyt thI không phãi 

th.m djnh hoc phê duyt 1i. Chü dâu tix t chi.'rc xác djnh dir toán xay di,mg 
theo các b dan giá xây drng cong trInh ducic ban hành, cong b theo quy dnh; 

2. Dir toán xây dirng cia thm djnh hoc phé duyt thI không phãi th 
dnh hoäc phé duyt 1i; 

3. Các gói thu chua phát hành h so m&i thu, h so yéu cu truóc ng\ 
các b don giá xây drng cOng trinh thrcic ban hành, cong bó và có hiu lirc: c )i 
dâu tix tu thixc hiên viêc cap nhât du toan goi thâu theo quy dmh tai diôm a khoan  9' 2 Diu 35 Lut Dâu thâu và khoân 2 Diêu 117 Nghj djnh s 63/2014/ D-CP 
lam co s& triên khai các thu tiic lira ch9n nhà thâu theo quy djnh cüa pháp 1ut 

ye 

du thu; 

4. Các gói thu cia phát hành h so mi th.u, h so yêu cu nhixng chua 
dóng thu thI chü dAu tu xem xét, quyêt dnh vic cp nht dtr toán gói thu dê 
xác dj.nh 'ai  giá gói thâu lam co s& hra chpn nba thâu theo quy djnh cüa pháp Lut 
v dAu thu. Trithng hqp cia dóng thAu, thrc hiên theo nôi dung M so mi thâu, 
h so yêu cu, hO so dir thâu, ho so dê xuât; khOng phãi cp nht 'ai giá gói thâu; 

5. Tnrrng hçip cn thit, ngixôi quy& dlnh du tu, chü du tix quyt djnh 
viêc cap nht, thm djnh, phê duyt li tong mlrc dâu tu 

xay drng ti khoãn 1 
Diu nay; dir toán xay drng ti khoãn 2 Diêu nay theo thm quyên; 

6. Trumg hçip cp nh.t, xác dnh 1ii tcng mirc d.0 tu xây dung, d1r toán 
xây dirng, giá gói thu xây d1rng quy djnh tai khoãn 3, 4, 5 Dieu nay lam vuqt 
thng müc du tu xây dmg, d1x toán xây dirng cia phê duyêt, thi vic thm dnh, 
phê duyt tOng mtrc dâu tu xây dirng diêu chinh, dir toán xay dmg diu chinh 
thirc hin theo quy djrth. 

Diu 3. T cht'rc thuc hiên 

Giao S& Xây dung theo dOi, tng hçip nh&ng van d vuong mac, phát sinh 
trong qua trInh thirc hin vic áp diing các b don giá xay dirng cOng trInh, kim 
tra, htthng dn, giái quy& theo thâm quyn hoàc báo cáo U' ban nhan dan thãnh 
phi xem xét, quyêt djnh. 
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Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc k hr ngày k2. Các b don giá xay 

dirng cong trInh trên dja bàn thành ph6 Dà N.ng di.rqc cong b6 trithc day ht hiu 
1irc thi hành k hr ngày Quyêt djnh nay có hiu lirc, cii th nhi.r sau: 

1. Don giá xây dimg cong trInh thành ph6 Dà Nng - Ph.n 1p d.t duçic 
cong b6 kern theo Quyêt djnh so 9072/QD-UBND ngày 29/12/2016 cUa UBND 

thành ph6 Dà Nng. 

2. Don giá xây dirng cOng trInh thành ph6 Dà Nang - Phn xây drng th.rqc 
cong b6 kern theo Quyt djnh so 90731QD-UBND ngày 29/12/2016 cüa UBND 

thành ph6 Dà Nng. 

3. Dan giá xây dirng cong trInh thành ph6 Dà Nng - Ph.n khào sat ducic 
cong b6 kern theo Quyêt djnh sO 9074/QD-UBND ngày 29/12/2016 cüa UBND 
thành phô Dà Nng. 

Diu 5. Chánh Van phông UBND thành ph6; Giám d6c các sâ, ban, ngành; 

Chü tich  UBND các qun huyn; Thu tru&ng cac t6 chiirc, co quan, don vj và cá 
nhân có lien quan can cir Quyêt dnh thi hanh4' 
Noi nhn: TM.UY BAN NTIAN DAN 
-NIurdiu5; TICH 
- B Xây dimg; 
- ITlU, IT HDNDTP; 
- Doan Dat  bieu Quoc hçi TP; I

d( 

- UB MTTQVN TP; 
-Luu:VT,DTDT... 

U Trung Chinli 
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