
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

                          V  T     

  c     - Tự d  -         c 

 

Số:              TTr-SYT     Bà Rịa - Vũng Tàu  ngà       t  ng 11 năm 2021 

 

TỜ TRÌ   

Về việc p ê duyệt dự t á  cô g trì   và dự t á  gói t ầu   ầ  bổ su g  

t u c dự á  Tra g t iết bị y tế Bệ   việ   a k  a Bà Rịa  

 

 

Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50 2014 QH13 ngày 18 06 2014; Luật số 

62 2020 QH14 ngày 17 6 2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43 2013 QH13 ngày 26 11 2013 của Quốc Hội khóa 

XIII;  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội 

khóa XIII; 

Căn cứ Nghị định 136 2015 NĐ-CP ngày 31 12 2015 của Chính phủ về việc 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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

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

thầu; 

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 1072 QĐ-UBND ngày 06 th ng 5 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt dự  n đầu tư Trang thiết 

bị Y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 3185 QĐ-UBND ngày 22 th ng 11 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt điều chỉnh dự  n 

Trang thiết bị Y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 1620 QĐ-UBND ngày 26 th ng 7 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt kế hoạch đấu thầu dự  n 

Trang thiết bị Y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 1620 QĐ-UBND ngày 26 th ng 7 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt kế hoạch đấu thầu dự  n 

Trang thiết bị Y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 965 QĐ-UBND ngày 22 th ng 4 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt bổ sung kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự  n Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 
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Căn cứ Quyết định số 1707 QĐ-UBND ngày 25 th ng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự  n Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 1704 QĐ-UBND ngày 24/6 2021 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thanh quyết to n một số gói thầu và điều chỉnh kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự  n Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Văn bản số 15003 UBND-VP ngày 30 th ng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc  p dụng c c quy định theo Luật Đầu tư 

công đối với dự  n Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (cho phép thanh 

to n và quyết to n c c gói thầu số 29, 30, 31, 35, 36, 40 và 41); 

Căn cứ Văn bản số 3795 UBND-VP ngày 13 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Thanh quyết to n gói thầu số 39 (Xây lắp 

hạng mục cải tạo, sửa chữa bổ sung) thuộc dự  n Trang thiết bị y tế Bệnh viện 

Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 524 QĐ-SYT ngày 30 th ng 6 năm 2020 của Sở Y 

tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt dự to n gói thầu Tư vấn Quản lý dự 

 n thuộc dự  n Trang thiết bị y tế BVĐK Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 341 QĐ-SYT ngày 27 th ng 4 năm 2020 của Sở Y 

tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt dự to n gói thầu Tư vấn lập hồ sơ 

cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị, dự to n c c hạng mục bổ sung thuộc dự  n 

Trang thiết bị y tế BVĐK Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 342a QĐ-SYT ngày 27 th ng 4 năm 2020 của Sở Y 

tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt dự to n gói thầu tư vấn thẩm tra hồ 

sơ cấu hình,thông số kỹ thuật thiết bị bổ sung thuộc dự  n trang thiết bị y tế 

BVĐK Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 340a QĐ-SYT ngày 27 th ng 4 năm 2020 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt dự to n gói thầu tư vấn thẩm định gi  

thiết bị y tế thuộc dự  n Trang thiết bị Y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 929 QĐ-SYT ngày 02 th ng 11 năm 2020 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và dự to n 

gói thầu số 40 “Cung cấp lắp đặt thiết bị hồi sức và thiết bị điều trị” thuộc dự  n 

Trang thiết bị Y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Căn cứ Quyết định số 943 QĐ-SYT ngày 04 th ng 11 năm 2020 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ph  duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và dự to n 

gói thầu số 41 “Cung cấp lắp đặt thiết bị chuẩn đo n và thiết bị chung” thuộc dự 

án Trang thiết bị Y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa; 

Để có cơ sở tiến hành thủ tục thanh to n và quyết to n dự  n, Sở Y tế kính 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự to n công trình và dự 

to n gói thầu phần bổ sung thuộc dự  n Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà 

Rịa với c c nội dung chính sau: 

1. Tê  dự á : Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. 

2. Tê  c ủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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3.  ịa điểm dự á : Số 686 đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4.   à t ầu tư vấ      dự á : Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư y tế Thăng 

Long. 

5.   à t ầu L   cấu  ì   và dự t á : Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư y tế 

Thăng Long. 

6. Quy mô   ầ  bổ su g.  

6.1. Thiết bị hồi sức và thiết bị điều trị. 

TT Tên tra g t iết bị 
 ơ  

vị 

Số 

 ượ g 

1 Bàn hồi sức sơ sinh có Warmer Cái 1 

2 Bộ banh bụng tự động Bộ 2 

3 Bộ nội soi xẻ niệu đạo Cái 1 

4 Bộ phẫu thuật cột sống cổ cơ bản Bộ 1 

5 Bồn Parafin dùng trong phục hồi chức năng Cái 2 

6 Đèn đặt nội khí quản có gắn Camera Cái 3 

7 Garo hơi - điện Cái 1 

8 Hệ thống điều trị nhiệt Hệ thống 1 

9 

Hệ thống nội soi khớp HD (gồm m y chính và c c bộ 

dụng cụ nội soi khớp vai, bộ dụng cụ nội soi khớp cổ 

tay, cổ chân) 

Hệ thống 1 

10 
Khoan xương điện sử dụng trong chuy n khoa chỉnh 

hình (hấp được) 
Cái 1 

11 Khung cố định cột sống cổ Gardner Bộ 2 

12 Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh Cái 1 

13 M y điều trị bằng laser công suất 12W Cái 2 

14 M y điều trị bằng sóng xung kích Cái 2 

15 M y điều trị điện xung Cái 2 

16 M y điều trị sóng ngắn Cái 2 

17 M y điều trị từ trường Cái 2 
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TT Tên tra g t iết bị  ơ  

vị 

Số 

 ượ g 
18 M y định vị chóp Cái 5 

19 M y đo  p lực nội sọ Cái 1 

20 M y đốt điện dùng trong mổ khớp Cái 1 

21 M y đốt u gan cao tần đầu lạnh RFA Cái 1 

22 M y kéo dãn cột sống Cái 4 

23 Máy laser 60W dùng trong nội soi niệu Cái 1 

24 M y liệu ph p vận động thụ động li n tục Cái 2 

25 M y lọc m u li n tục  Cái 3 

26 M y motuer mài nhựa (răng giả) Cái 2 

27 M y nuôi ăn Cái 5 

28 M y rửa hóa lọc thận tự động Cái 5 

29 
M y sốc điện dành cho người lớn, trẻ em và nhi cấu 

hình phải có m y in 
Cái 10 

30 M y thận nhân tạo Online HDF Cái 5 

31 M y thiết lập đường truyền trong xương Cái 2 

32 M y thở CPAP sơ sinh dành cho xe cứu thương Cái 3 

33 Ống soi cho t n sỏi bàng quang Cái 2 

34 Ống soi cho t n soi niệu quản Cái 2 

6.2. Thiết bị chẩn đoán và thiết bị chung 

TT Tê  tra g t iết bị 
 ơ  

vị 

Số 

 ượ g 

1 Bộ dụng cụ nội soi bàng quang Cái 1 

2 
Bộ nội soi trực tràng ống cứng (05 tay cầm bắn vòng 

thắt trĩ, 05 kiềm sinh thiết sử dụng nội soi ống cứng) 
Bộ 1 

3 Giường bệnh nhân 2 tay quay Cái 200 
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TT Tê  tra g t iết bị  ơ  

vị 

Số 

 ượ g 

4 Hệ thống DR cố định Hệ thống 1 

5 Hệ thống DR di động chụp tại giường Hệ thống 1 

6 Hệ thống miễn dịch tự động Cái 1 

7 Ip 18x24 hãng Fuji - Nhật hoặc tương đương Cái 8 

8 Pp 35x43 hãng Fuji - Nhật hoặc tương đương Cái 20 

9 M y đo nhĩ lượng và phản xạ cơ bàn đạp Cái 1 

10 M y đo tốc độ m u lắng tự động Cái 1 

11 Máy Doppler tim thai Cái 5 

12 
M y huyết học đếm dịch não tủy và hệ thống kéo lam 

tự động 
Hệ thống 1 

13 M y in mã vạch Cái 2 

14 M y lắc tiểu cầu Cái 1 

15 Máy Monitor sản khoa song và đơn thai Cái 10 

16 M y PCR hoàn toàn tự động Hệ thống 1 

17 M y rửa ống nội soi mềm Hệ thống 1 

18 M y sấy khô dây thở Cái 2 

19 M y sấy lam Cái 2 

20 
M y si u âm Doppler màu dùng để si u âm đàn hồi 

gan, tim, 4d 
Cái 1 

21 Máy xét nghiệm HBA1C sắc ký lỏng Cái 1 

22 Ống nội soi mũi xoang 0 độ 4 ly Cái 2 

23 Ống nội soi tai 0 độ, 2,7 ly Cái 2 

24 Ống nội soi thanh quản 70 độ, 6 ly Cái 2 

25 Ống soi thực quản dạ dày, t  tràng ống mềm Cái 1 

26 
Ống soi thực quản dạ dày, t  tràng ống mềm soi qua đường 

mũi 
Cái 1 

27 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 2 
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TT Tê  tra g t iết bị  ơ  

vị 

Số 

 ượ g 
28 Tủ đầu giường bệnh nhân Cái 200 

29 Xe đẩy nằm bệnh nhân Cái 100 

30 Xe đẩy ngồi Cái 50 

6.3. Hạng mục cải tạo sửa chữa 

- Cải tạo sửa chữa phòng oxy; phòng thủy trị liệu; phòng t n sỏi; phòng 

chạy thận nhân tạo, RO; phòng xét nghiệm huyết học, sinh hóa và vi sinh; 

- Cải tạo bổ sung nâng  p, bổ sung đường ống, van đường ống cấp cho 

bồn oxy cao  p. 

7.  iá trị dự t á  công trình   ầ  bổ su g: 110.020.000.000 đồng (Số tiền 

bằng c ữ: Một trăm mười tỷ  k ông trăm  ai mươi triệu đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí đầu tư mua sắm TTB và sửa chữa, cải tạo :  93.494.573.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự  n  :   1.703.675.000 đồng 

- Chi phí tư vấn     :    1.788.817.000 đồng 

- Chi phí khác  :    1.139.384.000 đồng 

- Chi phí dự phòng   : 11.893.551.000 đồng  

(C i tiết t eo Bảng tổng  ợp dự to n đín  kèm). 

8. Dự t á  gói t ầu t u c kế    c   ựa c ọ    à t ầu   ầ  bổ su g: 

8.1. Gói thầu số 29 – Tư vấn QLDA c c hạng mục bổ sung: 1.703.684.929 

đồng (Bằng c ữ: Một tỷ  bả  trăm lẻ ba triệu  s u trăm t m mươi bốn ngàn  c ín 

trăm  ai mươi c ín đồng). 

8.2. Gói thầu số 30 – Tư vấn lập hồ sơ cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị 

dự to n c c hạng mục bổ sung: 459.481.000 đồng (Bằng c ữ: Bốn trăm năm mươi 

chín triệu  bốn trăm t  mươi mốt ngàn đồng). 

8.3. Gói thầu số 31 – Tư vấn thẩm tra hồ sơ, cấu hình, thông số kỹ thuật 

thiết bị bổ sung: 59.646.000 đồng (Bằng c ữ: Năm mươi c ín triệu  s u trăm bốn 

mươi s u ngàn đồng). 

8.4. Gói thầu số 32 – Tư vấn lập HSMT và phân tích đ nh gi  HSDT c c 

gói thầu bổ sung: 125.006.000 đồng (Bằng c ữ: Một trăm  ai mươi lăm triệu  

k ông trăm lẻ s u ngàn đồng). 

8.5. Gói thầu số 33 – Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà 

thầu c c gói thầu bổ sung: 100.000.000 đồng (Bằng c ữ: Một trăm triệu đồng). 

8.6. Gói thầu số 34 – Tư vấn thẩm tra dự to n và tổng dự to n: 56.814.000 

đồng (Bằng c ữ: Năm mươi s u triệu  t m trăm mười bốn ngàn đồng). 
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8.7. Gói thầu số 35 – Tư vấn thẩm định gi  thiết bị bổ sung: 107.027.000 

đồng (Bằng c ữ: Một trăm lẻ bả  triệu  k ông trăm  ai mươi bả  ngàn đồng). 

8.8. Gói thầu số 36 – Tư vấn gi m s t lắp đặt thiết bị bổ sung: 433.233.000 

đồng (Bằng c ữ: Bốn trăm ba mươi ba triệu   ai trăm ba mươi ba ngàn đồng). 

8.9. Gói thầu số 37 – Tư vấn gi m s t thi công phần cải tạo, sửa chữa, bổ 

sung: 26.215.000 đồng (Bằng c ữ: Hai mươi s u triệu   ai trăm mươi lăm ngàn 

đồng). 

8.10. Gói thầu số 38 – Tư vấn kiểm to n: 866.451.000 đồng (Bằng c ữ: 

T m trăm s u mươi s u triệu  bốn trăm năm mươi mốt ngàn đồng). 

8.11. Gói thầu số 39 – Xây lắp hạng mục cải tạo, sửa chữa bổ sung: 

997.510.000 đồng (Bằng c ữ: C ín trăm c ín mươi bả  triệu  năm trăm mươi 

ngàn đồng). 

8.12. Gói thầu số 40 – Cung cấp lắp đặt thiết bị hồi sức và thiết bị điều trị: 

46.446.500.000 đồng (Bằng c ữ: Bốn mươi s u tỷ  bốn trăm bốn mươi s u triệu  

năm trăm ngàn đồng). 

8.13. Gói thầu số 41 – Cung cấp lắp đặt thiết bị chẩn đo n và thiết bị 

chung: 45.958.880.000 đồng (Bằng c ữ: Bốn mươi lăm tỷ  c ín trăm năm mươi 

t m triệu  t m trăm t m mươi ngàn đồng). 

8.14. Gói thầu lập b o c o điều chỉnh bổ sung: 315.300.000 đồng (Bằng 

c ữ: Ba trăm mười lăm triệu  ba trăm ngàn đồng). 

8.15. Gói thầu thẩm tra b o c o điều chỉnh bổ sung: 106.095.000 đồng 

(Bằng c ữ: Một trăm lẻ s u triệu  k ông trăm c ín mươi lăm ngàn đồng). 

8.16. Chi phí thẩm tra ph  duyệt quyết to n toàn dự  n: 272.933.000 đồng 

(Bằng c ữ:  ai trăm bả  mươi  ai triệu  c ín trăm ba mươi ba ngàn đồng). 

9.  guồ  vố  đầu tư: Ngân s ch tỉnh. 

Sở Y tế kính kính trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, ph  duyệt dự 

to n điều chỉnh bổ sung dự  n và dự to n c c gói thầu thuộc dự  n Trang thiết bị y 

tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa với c c nội dung n u tr n. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:   Á   Ố  
- Như tr n; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 

P  m  i      



BẢ   TỔ    ỢP     T ẾT DỰ TOÁ  BỔ SU   

DỰ Á :  ẦU TƯ TR    T  ẾT BỊ Y TẾ B    V       K O  BÀ RỊ  

(Kèm t eo Tờ trìn  số         /TTr-SYT ngày     /11/2021 của Sở Y tế tỉn  Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 Đơn vị tín : 1000 VNĐ 

STT   i dung Diễ  giải Cách tính Ký  iệu 

 iá trị điều c ỉ   bổ su g của dự á  sau t ẩm tra 

 iá trị trước t uế T uế  T T 
 iá trị sau 

t uế 

I 
  i   í đầu tư mua sắm TTB 

và sửa c ữa, cải t   
  

 
CĐT 88.912.903 4.581.669 93.494.573 

1.1 Chi phí đầu tư mua sắm TTB     CTTB 88.006.076 4.490.987 92.497.063 

  Gói thầu số 40   
929 QĐ-SYT ngày 

02/11/2020  
  44.234.762 2.211.738 46.446.500 

  Gói thầu số 41   
943 QĐ-SYT ngày 

04/11/2020  
  43.771.314 2.188.566 45.959.880 

1.2 
Chi phí đầu tư hạng mục sửa 

chữa 
  Bảng dự toán Csc 906.827 90.683 997.510 

II   i   í quả   ý   
524 QĐ-SYT ngày 

30/06/2020 
CQLDA 1.548.795 154.880 1.703.675 

III   i   í tư vấ  CTV 1.626.197 162.620 1.788.817 

3.1 
Chi phí Lập B o c o điều chỉnh 

bổ sung 
  Bảng dự to n CLDA 286.636 28.664 315.300 

3.2 
Chi phí thẩm tra  B o c o điều 

chỉnh bổ sung 
  Bảng dự to n CTTDA 96.450 9.645 106.095 
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STT   i dung Diễ  giải Cách tính Ký  iệu 

 iá trị điều c ỉ   bổ su g của dự á  sau t ẩm tra 

 iá trị trước t uế T uế  T T 
 iá trị sau 

t uế 

3.3 

Chi phí Lập hồ sơ, cấu hình 

thông số kỹ thuật thiết bị , dự 

to n và tổng dự to n 

  
341 QĐ-SYT ngày 

27/04/2020 
CCHDT 417.710 41.771 459.481 

3.4 

Chi phí thẩm tra hồ sơ cấu 

hình, tính năng thông số kỹ 

thuật thiết bị 

  
342a QĐ-SYT 

ngày 27/04/2020 
CTTCH 54.224 5.422 59.646 

3.5 
Chi phí thẩm tra  Dự to n và 

Tổng dự to n 
  Bảng dự to n CTTDT 51.649 5.165 56.814 

3.6 Chi phí thẩm định gi    
340a QĐ-SYT 

ngày 27/04/2020 
CTĐG 97.297 9.730 107.027 

3.7 
Chi phí lập HSMT, đ nh gi  

HSDT gói thầu mua sắm TTB 
  Bảng dự to n CTVĐT 113.642 11.364 125.006 

3.8 

Chi phí thẩm định HSMT và 

kết quả đấu thầu gói thầu mua 

sắm TTB  

  Bảng dự to n CTĐ 90.909 9.091 100.000 

3.9 Chi phí giám s t lắp đặt thiết bị   Bảng dự to n CGSLĐ 393.848 39.385 433.233 

3.10 
Chi phí gi m s t thi công phần 

cải tạo, sửa chữa, bổ sung 
  2,628% x Csc CGSTC 23.831 2.383 26.215 

IV Chi phí khác CK 1.060.616 78.768 1.139.384 

4.1 
Chi phí kiểm tra ph  duyệt 

quyết to n toàn dự  n 

TT 

10/2020/TT-

BTC 

0,1228% x Tổng 

mức đầu tư x 

0,7*50% 

CTTPD 272.933 0 272.933 
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STT   i dung Diễ  giải Cách tính Ký  iệu 

 iá trị điều c ỉ   bổ su g của dự á  sau t ẩm tra 

 iá trị trước t uế T uế  T T 
 iá trị sau 

t uế 

4.2 Chi phí kiểm to n toàn dự  n 
0,1772% x Tổng 

mức đầu tư x 0,7 
CKT 787.683 78.768 866.451 

V Dự   ò g   í CDP 11.893.551 0 11.893.551 

5.1 Chi phí dự phòng   

Dự to n bổ sung- 

(CĐT + CQLDA + 

CTV + CK)  

CDP 11.893.551 0 11.893.551 

  TỔ              105.042.063 4.977.937 110.020.000 

  LÀM TRÒN           110.020.000 

(Bằ g c ữ:   t trăm mười tỷ, k ô g trăm  ai mươi triệu đồ g) 
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