
BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số: 3848/QĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng        

và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền 

phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 

tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 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; Nghị định 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình 

và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bô ̣Kế hoac̣h 

và Đầu tư quy điṇh chi tiết về kế hoac̣h lưạ choṇ nhà thầu; Thông tư 18/2016/TT-

BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một 

số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công 

trình; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; 

Xét Tờ trình số 1789/TTr-PAS ngày 10/8/2020 của Viện trưởng Viện Pasteur 

thành phố Hồ Chí Minh về việc xin phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây 

chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo; Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch 

Tài chính ngày 24/8/2020; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét 

nghiệm Trung tâm đào tạo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung 

sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung 

tâm đào tạo. 

2. Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Địa điểm xây dựng: Số 167 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư 

xây dựng và công nghệ Hà Nội. 

5. Nội dung, mục tiêu và qui mô đầu tư: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh góp phần hoàn thiện cơ sở vật 

chất, hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và thực hành của 

Viện. 

6. Tổng mức đầu tư: 1.350.157.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm 

mươi triệu một trăm năm mươi bẩy nghìn đồng), trong đó: 

- Chi phí xây dựng    : 1.077.210.000 đồng 

- Chi phí thiết bị :    104.250.000 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD :    109.624.000 đồng 

- Chi phí dự phòng :      59.073.000 đồng 

7. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị năm 

2020-2021 

8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

9. Thời gian thực hiện: Từ Qúy III năm 2020. 

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo của 

Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

Điều 2.  Lý do điều chỉnh: Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 

quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và áp 

dụng định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của 

Bộ Xây dựng. 

Điều 3. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đúng các 

quy định hiện hành. 



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho 

Quyết định số 3850/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của  Bộ Y tế.  

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 5; 

 - Đồng chí Q.Bộ trưởng (để báo cáo); 

 - Các Thứ trưởng; 

 - Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch; 

 - Lưu: VT, KH-TC (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào 

tạo - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BYT, ngày       tháng      năm 2020 của Bộ Y tế) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu/Hợp 

đồng (đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

I 
Phần công việc đã 

thực hiện 
68.308.000 

 
          

1 

Lập Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình  

64.308.000 

Quỹ 

phát 

triển 

hoạt 

động   

sự 

nghiệp 

của   

đơn     

vị năm 

2020 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

  
Đã thực 

hiện  

Trọn 

gói 
  

2 

Thẩm tra thiết kế bản 

vẽ thi công và Dự 

toán công trình 

4.000.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

  
Đã thực 

hiện  

Trọn 

gói 
  

II 

Phần công việc 

không áp dụng hình 

thức lựa chọn nhà 

thầu 

0 

 

     

III 

Phần công việc 

thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 

1.281.849.000 

 

          

1 

XL2020: Cải tạo, 

xây dựng dây chuyền 

phòng xét nghiệm 

Trung tâm đào tạo 

Viện Pasteur thành 

phố Hồ Chí Minh 

1.240.533.000 

Trong đó: 

XD: 1.077.210.000 

TB: 104.250.000 

DPP: 59.073.000 

 

Quỹ 

phát 

triển 

hoạt 

động   

sự 

nghiệp 

của   

đơn     

vị năm 

2020-

2021 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi Hồ sơ 

Từ Quý 

III/2020 

Trọn 

gói 
60 ngày 

2 

TV2020: lập Hồ sơ 

mời thầu và đánh giá 

Hồ sơ dự thầu công 

trình 

5.040.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

  
Từ Quý 

III/2020 

Trọn 

gói 
30 ngày 

3 

GS2020: Giám sát 

thi công xây dựng 

công trình. 

36.276.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

  
Từ Quý 

III/2020 

Trọn 

gói 
60 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu  

(I+II+III) 
1.350.157.000 

 
     

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu một trăm năm mươi bẩy nghìn đồng) 



 


		BỘ Y TẾ - ĐT:0246.273.2.273 - Fax:0243.8464.051 - Email:byt@moh.gov.vn
	2020-09-01T18:23:46+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




