
TONG CÔNG TY �ÀU TU CONG HOÀ X� HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM 
DÙc lâp-Ty do -Hanh phúc VA KINH DOANH VÓN NHÀ NUÓC 

Só:30o/QÐ-DTKDV Hà NÙi, ngày2 Gtháng 9 n�m 2022 

QUYÉT �INH 
Phe duyêt kêt quà lya chon nhà thâu �oi vói gói thâu tu vân xây dyng 

De án tái co câu Công ty cô phân BÇnh viÇn Giao thông vn täi" 

TÓNG GIÁM �ÓC 

- C�n cú BÙ Luât dán su ngày 24/1 1/2015; 
- C�n ct Luât �au thâu só 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- C�n ci Nghi dinh só 63/2014/NEÐ-CP ngày 26/6/2014 cùa Chinh phi quy 
dinh chi tiêt thi hành mÙt só dieu cua Luat dáu tháu ve lua chon nhà thau; 

Can cú NghË dinh só 151/2013/NÐ-CP ngày 01/11/2013 cua Chinh phù vé 
chirc n�ng, nhiÇm vu và co chÃ hogt dÙng cua Tóng công ty Dau tu và Kinh doanh 
von nhà nuóc; 

- Can c NghË dinh só 147/2017/NÐ-CP ngày 25/12/2017 cüa Chinh phi ve 

viÇc sita dôi, bô sung mÙt só dieu cça NghË ainh só 151/2013/NÐ-CP 

ngày 01/11/2013; 

Can ct Nghi dinh só 148/2017/ND-CP ngày 25/12/2017 cua Chinh phç ve 
Diêu lÇ tó chúc và hoat dÙng cua Tông cóng ty �áu tu và Kinh doanh võn nhu 
nuoc; 

- C�n cu Quy ché tó chúc và hoat �Ùng cua HÙi dóng thành viên Tông công ty 
Dau tu và Kinh doanh von nhà nuóc ban hành theo Quyét dinh só 25/0Ð-
DTKDV.HÐTV ngày 30/3/2018 và Quyêt dinh só 26/0Ð-DTKDV. HÐTV ngày 
29/4/2022 vé viÇc sua �ói, b6 sung mÙt só Diéu cua Quyét dinh só 25/0D-
DTKDV.HÐTV ngày 30/3/2018; 

- C�n cu Quyét dinh sô 433/QÐ-ÐTKDV ngày 16/11/2018 cua Tông giánm doc 
ve viêc ban hành Quy chê thué, mua s�m tài sàn và lya chon dËch vu, tur vân cho 
hoat �Ùng kinh doanh cça Tong công ty �âu tu và Kinh doanh vôn nhà nuóc, durgc 
sira döi bó sung tai Quyét dinh sQ 185/OÐ-DTKDV ngày 08/7/2019; 

- C�n cu Quyét dinh só 69/0D-DTKDV ngày 11/03/2022 cua Tong giám dóc 
ve viÇc iy quyên ký hop dóng, thanh lý hop dông và các v�n bán liên quan tói høp 
dong cua Tóng cóng ty EDau tu và Kinh doanh vón nhà uóe; 

- C�n cu Quyét dinh só 161/QD-ÐTKDV ngày 31/5/2022 cça Tóng giám dóc 
ve viÇc phân cóng cóng tác cua Ban giám doc Töng công ty �âu tu và Kinh doanh 
von nhà nuóc; 



- C�n cr Qyét dinh só 277/QD-�TKDV ngày 13/9/2022 cua Tóng giám dóc ve 

viec phê duyêt dy toán gói thâu và ké hoach lva chon nhà thau gói tháu xây dmg 
"De án tái co câu Cong ty có phán Bêrnh viên Giao thóng van tài" 

- C�n cu Bien bán thuong thào ngày 23/9/2022 giïa SCIC và Công ty liên 

doanh TNHH tu vân y tÃ Mediconsult Viet Nam; 

- Xét ý kiên tham gia cça các Ban Tài chinh - Kê toán, Quàn lý rüi ro và dê 

nghi cça Ban �âu tu 5, 

QUYÉT DINH: 
Diêu 1. Phê duyÇt kêt quà låa chÍn nhà thâu �ôi vÛi gói thâu tu vân xây dumg 

De án tái co câu Cong ty có phân BÇnh viÇn Giao thông vn tär" vÛi các nÙi dung nhu 
sau: 

a) Don vi thyc hiÇn: Công ty liên doanh TNHH tu vân y tê Mediconsult ViÇt 
Nam. 

b) Giá trúng thâu: 485.000.000 dông (Giá trên dã bao góm thué GTGT và 
các chi phi cân thiêt khác �ê thrc hiÇn dich vu tu van). 

c) Loai hop �ông: Hop �ông tron gói. 
d) Thùi gian thrc hiÇn hop �ông: Toi da 03 tháng (90 ngày) kê tù ngày ký 

hop �ông. ThÝi gian trên bao gôm ngày lë, ngày nghi, thÝi gian thâm dËnh, không bao 
gom thoi gian chÝ phê duyêt và các truong hop bât khå kháng. 

Diêu 2. Giao Ban Dâu tu 5 phÑi hop vói các Ban chuyên môn triên khai thç 
tuc ký kêt hop �ông, tó chéc giám sát thyrc hiÇn, thuc hiÇn các thç tåc thanh quyét 
toán theo dúng quy dinh. 

Diêu 3. Quyêt dinh này có hiÇu luc thi hành kê të ngày ký. Ban �àu tu 5, 
truong các Ban chuyên môn và các cán bÙ liên quan chju trách nhiÇm thi hành 

Quyêt dinh này./. 
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