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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng  8  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu  

Gói thầu số 9-Sửa chữa Bệnh viện Tâm thần thuộc công trình  

Sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 24 /05/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo sửa chữa nhỏ công 

trình của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sửa chữa nhỏ 

công trình của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-SYT ngày 22/7/2019 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 9-Sửa 

chữa Bệnh viện Tâm thần thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-SYT ngày 22/8/2019 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật Gói thầu số 9-Sửa 

chữa Bệnh viện Tâm thần thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-SYT ngày 22/8/2019 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt danh sách và xếp hạng các nhà thầu tham gia Gói thầu số 9-Sửa chữa 

Bệnh viện Tâm thần thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế năm 2019; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 26/08/2018 giữa Sở Y tế và 

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Đô thị Việt Vũng Tàu về việc Gói thầu số 

9-Sửa chữa Bệnh viện Tâm thần thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của các 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019; 
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Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng Liên Hiệp; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 9-Sửa chữa Bệnh viện Tâm 

thần thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

năm 2019 như sau:  

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Đô thị Việt 

Vũng Tàu. 

(Địa chỉ: Số 69, Phạm Ngọc Thạnh, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

2. Giá trúng thầu: 6.595.754.879 đồng ( Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín 

mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi bốn nghìn, tám trăm bảy mươi chín đồng). 

3. Hình thức hợp đồng: trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. 

Điều 2. Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thực hiện các nội dung như Điều 

1 và các cam kết trong hồ sơ dự thầu. 
 
Điều 3. Trưởng, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế và các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực k  

t  ngày k  ban hành./. 

 Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 2, 3; 

- Các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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