
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

  Số 67-QĐ/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 15 tháng 9 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Bảo hiểm  

toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu  

cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận  

------- 

 

  - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Tỉnh ủy đã 

được quy định; 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;  

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 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 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

- Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND, ngày 29/11/2013 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về viêc̣ Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dư ̣

án đầu tư xây dưṇg công trình đối với các công trình sử duṇg vốn nhà nước trên 

điạ bàn tỉnh Bình Thuâṇ;  

- Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-SKHĐT, ngày 18/7/2016 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu 

cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận; 

- Căn cứ Công văn số 04/PTIVT, ngày 09/9/2016 của Công ty Bảo hiểm 

Bưu điện Vũng Tàu về việc đề nghị được tham gia bảo hiểm công trình xây 

dựng;  

- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng, ngày 12/9/2016 và dự thảo hợp 

đồng về việc Bảo hiểm toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục 

tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận; 

 - Xét đề nghị của đơn vị Tư vấn Quản lý dự án và Tổ theo dõi việc thực 

hiện công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình 

Thuận; 
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CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Bảo hiểm toàn bộ công 

trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận, với 

những nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Bảo hiểm toàn bộ công trình. 

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. 

3. Địa điểm xây dựng công trình: Trong khuôn viên trụ sở làm việc cơ 

quan Tỉnh ủy; địa chỉ: Số 04, đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

4. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vũng Tàu; 

địa chỉ: Số 408, đường Lê Hồng Phong, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

5. Giá gói thầu: 1.900.000 đồng (một triệu, chín mươi chín đồng). 

(Gxd/1,1 x 0,215% x 1,1 = 886.836.782/1,1 x 0,215% x 1,1 = 1.906.699 đồng; 

làm tròn: 1.900.000 đồng). 

 6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

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

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến hết thời gian 

bảo hành công trình. 

  Điều 2. Đơn vị Tư vấn Quản lý dự án và Tổ theo dõi việc thực hiện công 

trình tham mưu, trình lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy ký kết và thực hiện hợp đồng 

Bảo hiểm toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan 

Tỉnh ủy Bình Thuận với Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vũng Tàu, theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

  Điều 3. Trưởng các phòng Tài chính đảng, Quản trị, Kế toán thuộc Văn 

phòng Tỉnh ủy, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vũng Tàu, Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./-  
        

 

 Nơi nhận:            

- Như Điều 3;            
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    
               

                               

                                                                                                      

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Lê Tấn Lai 


