
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN QLDA ĐTXD CÁC 

CÔNG TRÌNH DD&CN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số        /TTr-BQLDDCN Quảng Tri,̣ ngày         tháng         năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) 

Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng 

mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị 

(Hợp phần xây dựng) 
  

 Kính gửi:   

- UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
  

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư cơ sở vật 

chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh 

và hệ thống thiết bị xạ trị; 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Quảng Trị kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, 

mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ 

thống thiết bị xạ trị (hợp phần xây dựng) trên cơ sở những nội dung dưới đây:  

I. Mô tả tóm tắt dự án 

- Tên công trình, dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế 

tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị. 

- Tổng mức đầu tư: 26.115.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai sáu, một trăm 

mười lăm triệu đồng). 

- Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Quảng Trị. 

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 

- Địa điểm: thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
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- Quy mô công trình:  

* Hợp phần xây dựng 

+ Khoa tâm thần kinh: Nhà cấp III, 02 tầng, tổng diện tích 1.056m2, chiều cao 

công trình 10,05m. 

+ Khu xạ trị: Nhà cấp III, cao 01 tầng, tổng diện tích 524,7m2, chiều cao công trình 

5,6 m. 

+ Hệ thống vách nhà cầu nối;  

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy:  

+ Các hạng mục phụ trợ: Hàng rào, sân vườn, đường nhựa nội bộ, rãnh thoát nước. 

+ Thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, thoát nước; chống sét; Phòng cháy chữa cháy. 

II. Phần công việc đã thực hiện 

Bảng số 1  

TT 

Nội dung công 

việc hoặc tên gói 

thầu 

Đơn vị thực hiện Giá trị  

(đồng) 

Văn bản phê 

duyệt 

1 
Tư vấn lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

Công ty cổ phần tư 

vấn và kiểm định xây 

dựng Delta-Vina 

199.008.000  

2 
Tư vấn khảo sát 

xây dựng 

Công ty cổ phần tư 

vấn và kiểm định xây 

dựng Delta-Vina 

74.777.000  

Tổng giá trị  273.785.000  

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Bảng số 2 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị (đồng) 

1 Quản lý dự án 

Ban QLDA ĐTXD các công 

trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh 

535.000.000 

2 
Chi phí thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán 
Sở Tài chính 40.213.000 

3 Chi phí thẩm định dự án Sở Xây dựng 4.036.000 

4 
Chi phí thẩm định 

TKBVTC và DT  
Sở Xây dựng 56.499.000 

5 
Chi phí thẩm định HSMT 

và kết quả LCNT 

Ban QLDA ĐTXD các công 

trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh 

21.936.000 

6 
Chi phí thẩm định phê 

duyệt TK về PCCC 
Công an PCCC 2.158.000 

7 Chi phí dự phòng  3.004.000.000 

Tổng giá trị thực hiện 3.663.842.000 



IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Bảng số 3 

TT Tên và số hiệu gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn thiết 

kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán xây dựng 

497.196.000 
Ngân sách 

trung ương 

hỗ trợ 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 
Quý 

III/2021 
Trọn gói 60 ngày 

2 

Gói thầu số 02: Tư vấn lập 

HSMT và đánh giá HSDT 

gói thầu thi công xây dựng 

71.817.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 
Quý 

IV/2021 
Trọn gói 90 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu 569.013.000       
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2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư 

lập đảm bảo các nội dung theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

b) Giá gói thầu: Giá gói thầu được lập trên cơ sở Quyết định số 1309/QĐ-

UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế 

tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị  

c) Nguồn vốn: Nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ. 

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật 

đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, 

lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm 

dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thiết kế bản vẽ thi 

công thực hiện quý III/2021, gói thầu Lập HSMT và đánh giá HSDT thực hiện 

quý IV/2021 là phù hợp với Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Trị. 

e) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói là theo quy định của Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: phù hợp với thời gian thực hiện dự án 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2021. 

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Bảng 4 

TT Nội dung công việc 
Giá trị thực hiện 

(VNĐ) 

1 Thi công xây dựng công trình 19.730.000.000 

2 Chi phí thiết bị 1.000.000.000 

3 Giám sát thi công xây dựng công trình 580.457.000 

4 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 8.440.000 

5 Bảo hiểm công trình 21.703.000 

6 

Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử 

tải và kiểm định xây dựng trong quá 

trình thi công xây dựng công trình 

116.091.000 

7 
Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 

mua sắm vật tư thiết bị 
3.670.000 
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TT Nội dung công việc 
Giá trị thực hiện 

(VNĐ) 

8 
Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 

tư vấn giám sát 
4.805.000 

9 Chi phí kiểm toán 143.889.000 

Tổng cộng 21.609.055.000 

 

VI. Tổng giá trị các phần công việc 

Bảng số 5 

STT Nội dung 
Giá trị  

(đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 273.785.000 

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
3.663.842.000 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 
569.013.000 

4 
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 
21.609.055.000 

Tổng giá trị các phần công việc 26.115.695.000 

Tổng giá trị các phần công việc (Làm tròn) 26.115.000.000 

Tổng mức đầu tư dự án 26.115.000.000 

Chênh lệch 0 

VI. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu (đợt 1) Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh 

Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (hợp phần xây 

dựng)./. 
 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thắng 
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