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Bình Định,  ngày          tháng  6  năm 2020 

 

 QUYẾT ĐỊNH   

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn 

gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

 và các rủi ro đặc biệt năm 2020 tại Bệnh viện Mắt 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội Nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6; 

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm, duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý nhà 

nước, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-SYT ngày 20/10/2008 của Sở Y tế Bình Định 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Mắt Bình Định; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng đã được hai bên ký ngày 11/6/2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng TC-HC-TC Bệnh viện Mắt, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút 

gọn đối với gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các rủi ro đặc biệt năm 2020 

tại Bệnh viện Mắt như sau: 

1. Đơn vị trúng thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt-Công ty Bảo Việt 

Bình Định, địa chỉ 62 Diên Hồng-Quy Nhơn.  

2. Giá trúng thầu: 30.218.143 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu, hai trăm mười 

tám nghìn, một trăm bốn mươi ba đồng./.) 

Giá này đã bao gồm thuế VAT. 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời hạn bảo hiểm: Từ 00 giờ 00 phút ngày 12/6/2020 đến 23 giờ 59 phút 

ngày 11/6/2021. 
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Điều 2. Giao Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính tổ chức thực 

hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính, Trưởng các khoa 

phòng Bệnh viện Mắt, Công ty Bảo Việt Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Lưu VT.  

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Thanh Triết                   
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