
ỦY BANẤNHÂN DẤN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TNANH PHO HO CHI MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Sổ: 60/QĐ-SGTVT , ` M Thành phô Hô CÌ7l'Mỉnl7, ngàypmláng/2 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Kể hoạch lựa chọn nhà thầu (bưó`c chuẩn bị dự 
án) dự án Đầu tư Xây dựng đưò'ng Vành đai 4 Thành phổ Hồ Chí 
Minh đoạn cầu qua Sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu vưọ't 

Sông Sài Gòn) theo phương thức đổi tác công tư (PPP) 

GIÁM ĐỐC SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn clí" Quyết óĩịnh số 70/2010/QĐ-UBND ngày I 7 tháng 9 năm 2010 CLZLZ 
Úy ban nhân dân Thành phố ban hành Qzly chế tố cẦ1Z2`c và hoạt động czìa Sỏ` 
Giao thông vận tải,' 

Căn cz2= Lzlật Đẩzz thầzz số 43/2013/QH13 ngày 26/II/20I3,' /K 
Căn C12' Lltật Xây dụng ngày 18 tháng 6 năm 2014.' Lllật SL`i"a đổi, bổ Szlng /V/` 

một Sổ đỉểzl czìa Lzlật Xây 6ỉZ_l'rZg ngày 28 tháng 6 năm 2020,' 
Căn CLZ" Lzlật Đầzl tư theo pl'lLI'077g thL2'C đổi tác công tư số 64/2020/QH14 

ngày 18 tháng 6 năm 2020,' 
Căn củ' Lzlật Đầzl tư công Số 39/2019/QH14 ngày I3 tháng 6 năm 2019,' 
Căn cứ Nghị úĩfínll số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 czìa 

Chi'nh phlì qlly định chỉ tiết thi hành một số đỉểll clyìa Lzlật đấzl tìĩầzl về lịra chọn 
nhà thầLz,- 

Căn CLỈ' Nghị óĩịnlz Sổ 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 clìa 
Chính phủ qlty â`_1'I*Il7 chỉ tiết và hlrówg dẫn thì hành Lzlật Đầll ttl' theo phương 
tlzbífc đổi tác Công tLt',' 

Căn C12' Ng/*lị định số IO/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 202] czỉa 

Chính plzlì vể quán lý chỉ phí đầu ĨLI' xây dịmg Công trìrzl7,' 
Căn CZỈ” Nghị Lĩịnh Nổ 15/20,2]/NĐ-CP ̀ ngày 03 tháng năm 2021 czìa 

Chính pỈ'IZÌ qzly ÓỮHỄ chỉ tiêt một Sô nội dztng vê qllản lỷ dạt' án đâu ttt' xâjỉ dLmg.' 
Căn cứ Công văn Số 1263/Ửg-CN ngày 29 tháng 9 năm 2021 czìcl TPZZỈ tzróng 

Chínhphủ về gíao các rĩầỉa phưong lậm co' qZlClH có thẩm qzụìển trỉểẫĩ khaí các dự án 
czìa đưòng V ảnh đai 4 Thành phô Hô Chi' Mỉnh,' 

Căn cL2` Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 07 [háng 0] nănl 2022 clìa VỞỤ 
phòng chính pÌ1LÌ về kết lLtậrl czìcz Phó thzì ttróng CI1l'nh phtè Lê Văn Thành tại buôi 
làm việc về Dụ' án đường Vành Đaị 3 và Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí A/Iỉnh.' 

Căn cZì“ Thông ĩlvl` Sổ I0/2015/TT-BKHĐĨI7gàVv 26 tháng 10 năm 2015 CZÊCI Bộ 
Kế hoạch và ĐầZ1 ÍZt` qZl_17 ỔỈHỈZ chỉ tiết về kế hoạch ÍLIZI chọn nhà ỈhầZvl,'
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Căn CLỂ' Thông tư Số 08/2022/77" -BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 czìa Bộ 
Kế Ỉĩoạclũ và Đầu tư về việc qlljl tì`_Z`rll1 chỉ tiết việc cung câb, đăng tái thông tin về 
đất/ Íhầll và lịtu chọn nhà tlzầzt trên Hệ thống mạng đấu thầu qzlốc gỉcl,' 

Căn củ' Ĩ7*lông tư Số I 1/2021/77"-BXD ngày 31 tháng 8 nărĩl 2021 của Bộ Xây 
dụng hZỈỚWg dẫn một số nội dung xác định và qzlản lý chỉ phí đầZI tư xây dLmg,` 

Căn cứ Nghị qzglết số 05/NQ-HĐND ngày O7 tháng 4 năm 2022 czìa Hội 
đồng nhân dân Ĩĩlànlz phổ về bổ Szlng Kế hoạch đầlt tư công trung bạn giai đoạn 
2021 - 2025 ngzlồn vốn Ngân Sách LĨÍÍẸI phưong tL`f ngltồn dLt`pl1òng đầLl tlr công 
rrzing hạH,' 

Căn CLZ' Qzlyết định Số 19/202]/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năìn 2021 Czẽa 
ban nhân dân Thành phố ban hành Qzly định vể nhiệm VLI, qlgxến bạn tllLt`c hiện các 
CỈILl'O71g Wink dị! án đầu tLt` công CLZCI Thành phố Hồ Chí MỈHh,' 

Căn cứ Qzzyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2022 czìa Ủy ban 
nhân dân Thành phổ vể bô' sung kế hoạch đầll ttt' công trLlng hạn giai đoạn 2021 - 

2025 ngzlồn vốn Ngân Sách âỈỉapPIu'O77g tù'ng1tồn dịrphòng đầzl ttt” công trllng ìZạn,' 
Căn Cú' Qzz;›ết cĩịnh số 2183/QĐ- UBND ngày 01 tháng 07 năm 2022 Clẵa Úv 

ban nhân dân Thành phố Hồ Cl*Ií A/Iính về nhiệm VL! clzztẩn bị đầll ttt' đổi với các dạt' 
án đầzt ỈZỈ' theo pỈ”lLfƠ77g ĩỈ'IZĨ'C' đổi tác công ttt' PPP tlzzlộc lĩnh VLFC gíao thông vận tái. 

Căn czì QZỢ'ết cỉtỉnh Sổ 2703/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2022 czăa Ủy 
ban nhân dân Ĩĩĩànk phố Hổ Chí Mink vể gíao nhiệm VL! chllẩn bị đầzl ttt' dạt' án 
Đầzl ỈLI' Xây dịlng đLlò7Ig Vành đai 4 Thành phổ Hồ Chí Mính đoạn cầzl qlla Sông 
Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầLz vLt'_0't sông Sài Gòn) theo phLro1yg thL'rc đổi tác 
công ttt* (PPP),' 

Căn C12” Qzzyết định Sổ 3772/QĐ-UBND ngà;› 4 tháng 11 năm 2022 cLỳa Ủy 
ban nhân dân Thành phổ về điếzl chính kế hơạclz đầzl ỈLỈ' công Hăn? 2022 ngllồn vốn 
ngân sách cĩịa pÍ'llỊ'07'lg Thành phổ Hồ Chí Mịnh.- 

Căn ctì' Qzgỉết 6ĨịÌ7Ỉ”I số 1346/QĐ-SGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2020 czìa Sở 
Gíao thông Vận tái về ban hành quy đĩnh chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên 
môìz, nghiệp Vịvt tlzzlộc SỚ Giao thông Vận tải 

Căn CLĨ' Qltyết đĩnh Sổ 968/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 8 nãrn 2022 của SỔ` 
Gl`a0 thông Vận tải về thành lập Tổ Công tác triển kÍ”lclÍ thực hiện nhiệm VL! chllần 
bị đầzt tLr các dạt' án lĩnh vịrc gíao thông vặn tái (Tổ Công tác cllztẩn bị đầll ttt' 

các dịr án).“ 
Căn CL2" QZIJ/ết định số 1405/QĐ-SGĨVT ngày 23 tháng II năm 2022 clìa SỎ` 

Giao thông vận tái về phê dzlyệt nhiệm VỊ! và dịr toán chỉ phí cbllẩìl bị dẹt án ĐầLI 
ttt" Xây dịmg đtlíòng Vànlẫ đai Thành phố Hồ Chí A/lỉnh đoạn cầzl qztcl Sông Sài 
GỎI? - kênh Thây Cai (gôm câzl vu'Ợt Sông Sài Gòn) (Blrớc Báo cáơ nghiên cLí'Z4 

tiến khá thz),= 
Theo để nghị của Tổ Công tác Chllần bị đầễt tu' các dụ' án về việc ̀ trìnl1 phẻ 

dztyệt Kế hoạch lịtu chọn nhà thầlyt (b`Zt`ỚC chzlân bị dL_l' tịn) dịf án Đâll ttt" Xây 
dụng đLt'ờng Vành đai 4 Thành phô Hô Chí Mính đoạn câzl qzlcl Sôfzg Sài GỎI? * 
kênh Thầy Cai (gồm Cầll VZt'Ọ`Ỉ sông Sài Gòn) theo pl*lLr0`ng ĩl*It2'c đôi tác Công tit” 
(PPP).'



3 

Xét Báo cáo thấm cảnh số 743/XD ngày 25 tháng II nă›n 2022 của Phòng 
Quản lý xây dụng công trình gíao thông đưòng bộ về Kế Ỉ'lOạL"Ỉ1 lịrq chọn nhà thầu 
(bước chuấn bị dự án) dự ảm Đầll tư Xây dịmg đưòng Vàrlll đai 4 Thành phố Hồ 
Chí Minh đoạn cầll qlla Sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu VLỈỌỈ Sông Sài 
Gòn) theo phương thức đổi tác Công ttt' (PPP). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kể hoạch lựa Chọn nhà thầtl (bước Chuẩn bị dự án) dự 
án Đầu tư Xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn cầu qua 
sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm Cầu VLĨỢT Sông Sài Gòn) theo phương thức 
đổi tác Công tư (PPP), theo pỉzịl lịlc đl'nl1 kèm. 

Điều 2. Tổ Công tác chuẩn bị đầu tư Các dự án có trách nhiệm: 
- Chịu trách nhiện} về tính chính Xác đội Với nội dung, tài liệu, cơ Sở pháp 

lý và các Sô liệu trình thâm ộịnh, phê duyệt; tô chức lựa Chọn nhà thâu theo đúng 
quy định của của luật đâu thâu Và Các quy định khác có liên quan. 

- QL1ản lý Chặt Chẽ việc tạm ứng, thanh toán, chỉ phi đầu ÌL1' Xây dựng công 
trình theo quy định. 

- Các thủ tục khác về quản lý đầu tư Xây dựng thực hiện theo đúng quy 
định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này CÓ hiệu lực thi hành kề từ ngày ký. Tổ Công tác 
chuẩn bị đầu tư các dự án, Phòng Tài chính, Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Xây 
dựng công trình gíao thông đường bộ và các đơn Vị liên quan Chịu trách nhiệln 
thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhập: KT. GIAM ĐOC 
- NhL1'ĐìêL1 3; 

' ' “ 

- Sở KH&ĐT; Sở Tài Chính; 
- Kho bạc Nhà nLl'ỚC Tp.I-ICM; 
- GĐ, PGĐ/XD; 
- VPS; P.Tảicl1ílìl1; 
- P.XDCT; P.KHĐT; 
- LLrL1: VT, PQLXD.NXT. C01/7
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_ 

., , _ LỤC KỂ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẨU CHUẨN BỊ DỰ ÁN 
` 

g đường Vành đai 4 Thành phổ Hồ Chí Minh đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai 
(gồm cầu Vưọt Sông Sài Gòn) theo phương tllú'c đối tác công tư (PPP) 
(kèm theo Quyết zũnh sấA4 ỚIÌ/QĐ-SGTVT ngày âsrháng Iznăm 2022) 

Tllò'ỉ gịan 

A ,. A Giả gói thầu Hình thức lu'a Phưoing thuif bạt đạu Loai ll0`p Thm gễẵn TT Ten gol thau ; ` 3. lụ`a cllọn nha to cllưc '; ' thực lllẹn 
(đong) chon nha thau ` đong ` 

' thâu lựa chọn hợp đông 
nhà tllâu 

(Ì) K2) (3) Í4) (Ổ) fổ) (7) K8) 

LẬP HẹMT` ỈĨánh,gỈá ,I1SDT. ẵóí Ếhầu Chỉ định thầu Quý IV ,. ` 

l klìao Sat va lạp Bao Cao nghlen cưu 17.785.045 , 
- - 2022 Trọn gol 30 ngay 

tiền khả thì 
rut gọn “aI” 

2 Khảo Sát, lập Báo Cáo nghiên cúu 2-995- 123.756 lẵỉặĩrềtfuẵẵẵẵ Một giai ộoạn Quý IV Tron ói 90 n à 
tiên khá thi (qua ẫang) hai túi hô sơ năm 2022 - g g Y 

Th* t B' ' h`ên cứ 1 t"ền Ch" định thầu Q ' 

II ,. ` 

3 khẵlgỉìíra 
ao cao ng 1 L 1 427.821.882 lrútl gọn 

- 
nărỆlẵ023 Trọn gol 30 ngay 

Tổng cộng giá trị gỏi thằllt 3.440.730.683 đồng 

- Số luọng gói thầu: 03 gói thầu; 
- Nguồn Vốn: Ngân Sách Thành phố; 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI /á//
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