G TỔNG HỢP KẾT QUẢ LựA CHỌN NHÀ THẦU
xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam
Hình thức
t định phê duyệt KHLCNT lựa chọn nhà Giá trúng thầu
thầu

Tên gói thầu

Nhà thầu trúng thầu

Thòi gỉâiì
thục hiện
hợp đồng

Quyết định phê
duyệt KQLCNT

27 ngày

40/QĐ-VKIST
ngày 28/8/2018

Họp đồng trọn
gói

20 ngày

166/QĐ-CNCHL
ngày 22/8/2016

Hợp đồng trọn
gối

45 ngày

Ũ3/QĐ-CNCHL
ngày 11/01/2017

Loại hợp đồng

I Chi phí xây dựng - Gxd
Thi công hạng mục san nền

16. 703. 344.000 2019/QĐ-BKHCN ngày 19/7/2018

Đấu thầu rộng
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Hợp đồng theo
ì 5.906.344,000
rãi trong nước
dựng Việt Anh
đơn giá cố định

II Tir vấn đầu tư xây dựng
Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Khảo sát xây dựng phục vụ lập quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Giám sát khảo sát (địa hình và địa
chất) giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án
đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở (Báo
cáo nghiên cứukhảthi)
_________
Khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế
bản vẽ thi công
Tư vấn ĩạp HSMT va đánh giá HSDT
gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng và gói thầu lập báo
cáo đánh_gỉã tác.động mội.trường..
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư
xây dựng
Thâm tra dự toán giai đoạn chuấn bị
đầu tư
Lập báo cáo đánh giá tác động môi
8
trường

273/QĐ-CNCHL ngày 27/12/2016
và 663/QĐ-BKHCN ngày
31/3/2017
273/QĐ-CNCHL ngày 27/12/2016
28.312.000
và 663/QĐ-BKHCN ngày
______________ J31/3/2017
1 /3 /Z U 1 /________ _____
273/QĐ-CNCHL ngàỹ27/12/2016
294.613.000
và 663/QĐ^BKHCN ngày
31/3/2017
273/QĐ-CNCHL ngày 27/12/2016
401.131.000
và 663/QD-BKHCN ngày
.................. 31/3/2017
76.169.000

15.358.863

Chỉ định thầu
rút gọn
Chỉ định thầu
rút gọn

Công ty Cô phân Tư vân
76.169.000 công nghệ, thiết bị và kiểm
định xây dựng Coninco____
Công ty Cô phân Tư vân
28.312.000 công nghệ, thiết bị và kiểm
dịnh xây dựng Coninco

Chỉ định thầu
rút gọn

294.613.000

Công ty Cố phần Tư vấn Việt Hợp đồng trọn
Delta
gói

15 ngày

01/QĐ-CNCHL
ngày 03/01/2017

Đấu thầu rộng
rãi trong nước

401.131.000

Công ty Cố phần Tư vấn Việt Hợp đồng trọn
Delta
gói

25 ngày

97/QĐ-CNCHL
ngày 23/6/2017

273/QĐ-CNCHL ngày 27/12/2016
Chỉ định thầu
và 663/QD-BKHCN ngày
rút gọn
31/3/2017

15.358.000

Hợp đồng trọn
gói

60 ngày

50/QĐ-CNCHL
ngày 20/4/2017

Hợp đồng trọn
gói

147 ngày

111/QĐ-CNCHL
ngày 21/7/2017

Họp đồng trọn
gỏi____

35 ngày

Trường Đại học Khoa học Tự Họp đồng trọn
1.180.311.000
nhiên
gói

60 ngày

143/QĐ-CNCHL
ngày 08/9/2016

273/QĐ-CN C H L ngày 27/12/2016
Đấu thầu rộng
và 663/QD-BKHCN ngày
rãi trong nước
__________ 31/3/2017
___
Chỉ định thầu
167.993.000 63/QĐ-CNCHL ngày 14/4/2016
_rút gọn _
273/QĐ-CNCHL ngày 27/12/2016
Đấu thầu rộng
1.180.311.000
và ÓÓ3/QĐ-BKHCN ngày
rãi trong nước
..... .............. 31/3/2017
699.500.000

Công ty Cổ phần Tư vấn Đô
thị Việt Nam - Viancity

Công ty Co phần Tư vấn
699.500.000 công nghệ, thiết bị và kiểm
định xây dựng Coninco____
Viện Kinh tê xây dựng - Bộ
167.993.000
Xây dựng_______________

‘^QĐ^CNCĨST
_ngày 24/6/2016

Giai đoạn thực hiện đầu tư
Tư vấn Thẩm tra TKBVTC và dự toán
xây dựng công trình (phần công việc
phía Việt Nam thực hiện)

175.812.000

700/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2018
và 1020/QĐ-BIQỈCN ngày
23/4/2018

Chỉ định thầu
rút gọn

Công ty Cổ phần Tư vấn 168.832.000 Đầu tư và Kiểm định xây
dựng Asian

Họp đồng trọn
gói

10 ngày

08/QĐ-VKIST
ngày 10/4/2018

Thấm tra TKBVTC và dự toán xây
dựng công trình (phần công việc phía
Hàn Quốc thực hiện)

324.474.000

7ŨŨ/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2018
và 1020/QD-BKHCN ngày
23/4/20 ì 8

Chỉ định thầu
rút gọn

Công ty Cố phần Tư vấn 324.474.000 Đầu tư và Kiểm định xây
dựng Asian

Hợp đồng trọn
gói

15 ngày

11/QĐ-VKIST
ngày 08/5/2018

Ghi
chú

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Hình thức
Quyết định phê duyệt KHLCNT lựa chọn nhà Giá trúng thầu
thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thòi gian
thực hỉện
hợp đàng

Quyết định phê
duyệt KQLCNT

Tư vân Lập hô sơ mời thấu, đánh giá
3 hồ sơ dự thầu thi công hạng mục san
nền

58.056.000 2019/QĐ-BKHCN ngày 19/7/2018

Chỉ định thầu
rút gọn

58 .056.000

Công ty Cổ phần Tư vấn Đô
thị Việt Nam - Viancity

Hợp đồng trọn
gói

45 ngày

31/QĐ-VKIST
ngày 26/7/2018

Tư vấn Giám sát thi công hạng mục
san nền

392.285.000 2019/QĐ-BKHCN ngày 19/7/2018

Chỉ định thầu
rút gọn

392285.000

Công ty Cổ phần Tư vấn Đô
thị Việt Nam - Viancity

Hợp đồng trọn
gói

35 ngày

42/QĐ-VKIST
ngày 10/9/2018

351.000.000

Công ty Cổ phần Phát triển

Hợp đồng trọn
gói

60 ngày

82/QĐ-VKIST
ngày 12/12/2018

Hợp đồng trọn
gói

8 ngày

87/QĐ-VKIST
ngày 24/12/2018

Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Hợp đồng trọn
Công ty Cổ phần PVI
gói

30 ngày

43/QĐ-VKIST
ngày 10/9/2018

4

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự
5 toán (điều chỉnh) hạng mục cảnh quan,
sân vườn

6

Tư vấn thẩm tra dự toán chi phí khối
lượng phát sinh hạng mục san nền

7 Bảo hiểm công trình

351.542.000

3Ó26/QĐ-BKHCN ngày
26/11/2018

Chỉ định thầu
rút gọn .

8.424.000

3824/QĐ-BKHCN ngày
13/12/2018

Chỉ định thầu
rút gọn

24.325.000 2019/QĐ-BKHCN ngày 19/7/2018

Chỉ định thầu
rút gọn

I&c Việt Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn 8.400.000 Đầu tư và Kiểm định xây
dựng Asian

24.000.000

chú

