
SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC
VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /BG-VQH-KH Vĩnh Yên, ngày tháng năm 2013

BÁO GIÁ THANH TOÁN
V/v Khảo sát, lập quy hoạch giới thiệu địa điểm xây dựng

Dự án: …………………………………………………………………………….

Kính gửi: ………………………………………………………..

1. Căn cứ lập báo giá:
Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 về việc hướng dẫn việc

lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày
26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình;

Căn cứ Quyết định số 72B/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh
Vĩnh phúc về việc ban hành đơn giá khảo sát;

Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc hướng  dẫn  điều  chỉnh  dự  toán  xây dựng  công  trình  theo
mức  lương  tối  thiểu  mới  từ  ngày 01/10/2011;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 8/02/2013 của Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ luật thuế giá trị gia tăng; Khối lượng hoàn thành công tác lập Quy
hoạch giới thiệu địa điểm, khối lượng khảo sát địa hình.

2. Giá trị thanh toán:
Tổng giá trị thanh toán là: …………………. đồng.
(Bằng chữ: …………………………………………………………………………….)
Trong đó bao gồm:

+ Chi phí Khảo sát bản đồ địa hình: …………………. đồng.
+ Chi phí Lập quy hoạch giới thiệu địa điểm: …………………. đồng.

Viện quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc thông báo giá cho Quý Cơ quan biết để
làm cơ sở ký kết Hợp đồng và thanh toán trước khi bàn giao sản phẩm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu KT, KH.

VIỆN TRƯỞNG


