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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
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Bình Thuận, ngày  12  tháng 3 năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05 – Bảo hiểm công trình Sửa 

chữa khối nhà làm việc Ban giám hiệu và các phòng bộ môn, khối hành chính - cầu 

nối, cổng tường rào - nhà bảo vệ thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây 

dựng;  

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-CĐYT ngày 14/8/2020 của Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Thuận về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa khối nhà làm việc Ban 

giám hiệu và các phòng bộ môn, khối hành chính - cầu nối, cổng tường rào - nhà bảo 

vệ thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-CĐYT ngày 28/12/2020 của Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Sửa chữa khối nhà làm việc Ban giám hiệu và các phòng bộ môn, khối hành chính - 

cầu nối, cổng tường rào - nhà bảo vệ thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2020 của Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, 2a, 2b, 3, 4 

và 5 thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa khối nhà làm 

việc Ban giám hiệu và các phòng bộ môn, khối hành chính - cầu nối, cổng tường rào - 

nhà bảo vệ thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày  12/3/2021 giữa Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Thuận và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội - Công ty Bảo hiểm MIC 

Bình Thuận về việc thực hiện bảo hiểm công trình Sửa chữa khối nhà làm việc Ban 

giám hiệu và các phòng bộ môn, khối hành chính - cầu nối, cổng tường rào - nhà bảo 

vệ thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05 – Bảo hiểm công trình 

Sửa chữa khối nhà làm việc Ban Giám hiệu và các phòng bộ môn, khối hành chính - 

cầu nối, cổng tường rào - nhà bảo vệ thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, với 

các nội dung sau: 
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1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05 – Bảo hiểm công trình. 

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. 

3. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội 

- Công ty Bảo hiểm MIC Bình Thuận.  

Địa chỉ: Lô A51 đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận.  

4. Giá trị chỉ định thầu:  2.932.000 đồng  

Bằng chữ: “Hai triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn đồng”. 

5. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo 

hành gói thầu số 1. 

7. Lý do chỉ định thầu: Gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

toán, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội - Công ty Bảo hiểm MIC Bình Thuận 

và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:    
- Như Điều 3;              
- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước Bình Thuận;      

- Lưu: VT, TCHC (Thuận). 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Chương 
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