BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Số: 1285 /QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách xếp hạng Nhà thầu Gói thầu BH01: Bảo hiểm gói thầu
XL1 - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn thuộc Dự
án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2017 – 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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; Luật số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu; số
73/2016/NĐ-CP ngày 10/02/2017 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo
hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; số
119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động
đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày
13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây
dựng; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu
tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư sửa
đổi bổ sung một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; Thông
tư số 05/2018 /TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định
chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn
nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 2226/QĐ-BGTVT ngày
17/10/2018 về việc phê duyệt Dự án; số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 phê duyệt
Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của Dự án; số 450/QĐ-BGTVT ngày
24/03/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung của Dự án, số 598/QĐBGTVT ngày 20/4/2021 phê duyệt dự toán chi phí Gói thầu BH01: Bảo hiểm gói
thầu XL1 - Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2017 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2021 của Bộ Giao thông vận
tải phê duyệt E-HSMT Gói thầu BH01: Bảo hiểm gói thầu XL1 của Dự án thành
phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số
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đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;
Xét Tờ trình số 169/TTr-BQLDA2 ngày 02/7/2021 của Ban Quản lý Dự án 2 về
việc đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu BH01: Bảo hiểm gói
thầu XL1 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 318 /CQLXD-PCĐT ngày 09/7/2021 của Cục
Quản lý Xây dựng và chất lượng CTGT;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng CTGT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý Dự án 2, phê duyệt danh sách xếp
hạng nhà thầu Gói thầu BH01: Bảo hiểm gói thầu XL1 thuộc Dự án xây dựng một
số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020,
cụ thể như sau:
1. Liên danh Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex và Tổng công ty bảo
hiểm PVI: Xếp thứ nhất.
2. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện: Xếp thứ hai.
Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, thương
thảo hợp đồng, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định
hiện hành, đáp ứng tiến độ yêu cầu.
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ;
Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự
án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.
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