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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng  12  năm 2020 

  

THÔNG BÁO  

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn, Gói thầu: “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng  

mọi rủi ro tài sản năm 2020” tại khu C Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
_________________________________ 

 

1. Bên mời thầu: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  

2. Tên gói thầu: “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng mọi rủi ro tài sản năm 2020” tại khu C 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

3. Hình thức: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.  

4. Thời gian phát hành hồ sơ: 16 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2019  

5. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chánh Quản trị, Số 02 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, 

TP.HCM. Điện thoại:  38652435, fax: 38650025, e-mail: hanhchanh@pnt.edu.vn 

6. Hình thức phát hành hồ sơ: đăng trên website trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  

Nội dung hồ sơ yêu cầu:  

1. Bảng báo phí Bảo hiểm: Bảng chào phí Bảo hiểm thể hiện chi tiết đầy đủ và rõ ràng các 

danh mục bảo hiểm. (Phí đã bao gồm thuế GTGT 10%). 

Tổng giá trị tài sản được bảo hiểm ước tính là 180.000.000 đồng (gồm: Tài sản cố định và 

tài sản lưu động). 

2. Hồ sơ chào giá:  

• Giấy phép kinh doanh. 

• Kinh nghiệm, năng lực Bảo hiểm tài sản (đơn vị tham gia chào giá phải có đủ 

năng lực kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

mở rộng mọi rủi ro tài sản): 

• Các tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm: 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
Các yêu cầu cần 

tuân thủ 

TT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu độc lập 

1 
Kết quả hoạt động 

tài chính 

Nộp báo cáo tài chính từ năm 2016, 2017, 2018 

để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài 

chính lành mạnh của nhà thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

2 

Doanh thu phí bảo 

hiểm bình quân 

hàng năm (2016, 

2017, 2018) 

Doanh thu phí bảo hiểm bình quân hàng năm 

được xác định là tổng các khoản thanh toán mà 

Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng tương tự 

đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng ba 

(03) năm gần đây nhất. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

3 Vốn điều lệ Vốn điều lệ tính tại thời điểm 31/12/2018 > Phải thỏa mãn 
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1.500 tỷ đồng. yêu cầu này 

4 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm của từng năm trong 03 năm (2016, 2017, 

2018) phải dương (> 0). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

5 

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện 

hợp đồng tương tự 

Số lượng tối thiểu các hợp đồng bảo hiểm công 

trình xây dựng tương tự mà nhà thầu đã hoặc 

đang thực hiện với tư cách là nhà thầu chính (độc 

lập hoặc thành viên liên danh) trong vòng 05  

năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): 

 Số lượng hợp đồng tối thiểu là 03 hợp đồng, mỗi 

hợp đồng có giá trị được bảo hiểm > 180 tỷ đồng. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

6 
Kinh nghiệm giải 

quyết bồi thường 

Số vụ việc Nhà thầu đã giải quyết bồi thường tổn 

thất trong vòng 03 năm gần nhất: tối thiểu 03 vụ, 

số tiền bồi thường thực tế/mỗi vụ tối thiểu là 10 tỷ 

đồng. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

 

7. Liên hệ khảo sát thực tế: Phòng Hành Chính Quản Trị - Trong giờ hành chính. 

8. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất (chào hàng): Cho hồ sơ niêm phong gửi vào thùng thư đặt tại phòng 

HCQT (khu A1), Số 02 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, TP.HCM. 

9. Thời gian đóng thầu (hạn chót tiếp nhận hồ sơ): 10 giờ 00, ngày 23 tháng 12 năm 2019  

10. Thời gian dự kiến mở thầu: 14 giờ 00, ngày 23 tháng 12 năm 2019  

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và 

quan tâm gói thầu trên để tham gia chào hàng./. 

    

  

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

(đã ký) 

 
 

Ths.Bs. Huỳnh Tấn Sơn 
 

 

Lưu ý: 

- Các đơn vị tham gia ghi rõ ngoài bìa thư tên gói hàng chào và ngày thông báo.  

- Hồ sơ năng lực phải được dán kín và niêm phong đóng mộc của đơn vị tham gia chào giá. 

 
 

 

 

 

 

 

 


