Gói thu “Xây lp Trung tâm Công ngh sinh hc à Nng kt hp c s nuôi cy mô t bào thc vt (giai on 2)” c
thu rng rãi theo phng thc mt giai on 2 túi h s do S Khoa hc - Công ngh (KH-CN) à Nng làm ch u t,
BQL D án u t xây dng các công trình dân dng và công nghip à Nng là n v iu hành d án. Trên tng
din tích 78.916m2,gói thu gm các hng mc chính:

Mt bngiu chnh D án“Trung tâm Công ngh sinh hc à Nng kt hp c s nuôi cy mô t bào thc vt (giai on
2)”
Các khi công trình chính: n bù, gii ta m rng Trung tâm theo quy hoch iu chnh c duyt. Xây mi Khi
phòng thí nghim công ngh sinh hc vi quy mô 3 tng. Nhà bo v; H thng tng rào, cng ngõ, li vào.+ H
thng h tng k thut ng b: San nn, giao thông, cnh quan, cp thoát nc, in chiu sáng. Trang thit b xây lp:
thit b phòng cháy cha cháy, iu hòa không khí, mng vi tính, âm thanh, máy phát in d phòng…
Có 7 nhà thu mua h s mi thu là Công ty CP t vn u t và xây dng ông Phng, Công ty CP xây dng và
thng mi 591, Công ty CP Nam Vinh, Công ty CP D Bn B, Công ty TNHH MTV Thng mi và Dch vVit
i Cát, Công ty TNHH Xây dng Thng mi Ngc Châu, Công ty CP u t và xây lp nh Vit. Ti bui m thu h s
xut k thut ngày 25/8, có 3 nhà thu tham d: Công ty CP Nam Vinh, Liên danh Công ty CP nh Vit và
Công ty CP Lê V, Công ty CP xây dng và thng mi 591.
S KH-CN à Nng cho hay, BQL d án u t xây dng các công trình dân dng và công nghip à Nng (bên
mi thu) ã thc hin niêm phong túi h s xut tài chính ca 3 nhà thu tham d và s tin hành ánh giá h s
xut k thut theo úng quy nh.
c bit, d án “Trung tâm Công ngh sinh hc kt hp c s nuôi cy mô t bào thc vt (giai on 2)” có tng kinh
phí u t 81,177 t ng t ngun vn ngân sách TP à Nng. ây là mt trong các d án ng lc, trng im ca TP, nm
trong chin lc phát trin Trung tâm Công ngh Sinh hc à Nng thành mt trung tâm nghiên cu và phát
trin vùng Nam Trung b.

Trc ó, ngày 27/7, Ch tch UBND TP à Nng ã ban hành Quyt nh 2686/Q-UBND phê duyt án “M rng,
nâng cp Trung tâm Công ngh sinh hc à Nng phc v nghiên cu và phát trin vùng Nam Trung B”. Tng
mc vn ca án là651,755 t ngt ngun vn ngân sách Trung ng, vn ngân sách a phng và vn xã hi hóa.
Thi gian thc hin án: 2020 - 2030.
S KH-CN à Nng là c quan c giao ch trì, t chc, qun lý thc hin án. Mc tiêu tng quát ca án là nâng cp
Trung tâm Công ngh sinh hc à Nng thành Trung tâm nghiên cu và phát trin (R&D) công ngh sinh
hc phc v phát trin kinh t - xã hi vùng Nam Trung B.
Sau khi hoàn tt án, Trung tâm s có c s vt cht, k thut, nhân lc mnh và c ch hot ng c thù kh d nng lc
thc hin vai trò ca mt hi im (hub) ca các bên: khoa hc, k thut, doanh nghip, nông - lâm - ng dân; có
kh nng thu hút u t góp phn phát trin các mng thuc chui giá tr khai phát các u th ca Nam Trung B
(nông nghip công ngh cao, công ngh sinh hc bin, dc liu…), góp phn tích cc bo tn và phát trin tài
nguyên sinh hc, bo v môi trng và phát trin bn vng ca tiu vùng và quc gia.
Ni dung và quy mô án gm: u t xây dng Khi phòng thí nghim nghiên cu ng dng công ngh sinh hc
(03 tng), Khi phòng thí nghim ch phm sinh hc (03 tng), Khi nghiên cu ng dng tng hp (03 tng), Cm
xng thc nghim pilot, Khu ng vt thí nghim, Khu Nhà kính, nhà li, Vn thc nghim, Rung thc nghim, Rng
thc nghim; Mua sm máy móc, trang thit b.
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