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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 01 – Tư vấn quản lý dự án công trình Sửa 

chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 

(Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cũ) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13; 

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

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ14/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Báo cáo – kinh tế kỹ thuật đầu 

tư xây dựng Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cũ); 

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 

Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 

(Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cũ); 

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 Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Thịnh Phát; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 18/11/2021 giữa Sở Y tế tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Thịnh Phát;  
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 01 – Tư vấn quản lý dự 

án công trình Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cũ), với những nội 

dung sau: 

- Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Thịnh Phát. 

- Địa chỉ: Số 29/4 Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Giá trị chỉ định thầu: 38.003.051 đồng (Ba mươi tám triệu, không trăm lẻ 

ba ngàn, không trăm năm mươi mốt đồng). 

Giá trị trên là cơ sở tạm tính để thực hiện, giá trị chính xác được thanh quyết 

toán sẽ căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền. 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thời gian thực hiện: 20 ngày. 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 2: Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Thịnh Phát có trách nhiệm triển 

khai thực hiện gói thầu số 01 – Tư vấn quản lý dự án công trình Sửa chữa cơ sở 

cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung 

tâm Phòng chống HIV/AIDS cũ), tiến hành lập các hồ sơ pháp lý liên quan đến 

gói thầu gửi về Sở Y tế để thực hiện ký kết hợp đồng triển khai thực hiện quản 

lý dự án công trình.   

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở 

Y tế, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Thịnh Phát và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các PGĐ SYT; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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