
      SỞ Y TẾ HẬU GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số: 

      V/v đề nghị báo giá bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự và 

bảo hiểm thân xe của xe cứu 

thương 95A 002.83.      

   Hậu Giang, ngày       tháng       năm           

       

                                 

                            Kính gửi: các công ty Bảo hiểm 

   

- Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu. 

- Căn cứ Nghị định số: 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ 

về việc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang đề nghị các Công ty, doanh nghiệp có 

đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự và bảo hiểm thân xe của xe cứu thương 95A 002.83 với thông tin 

cụ thể như sau: 

- Loại xe: xe cứu thương đặc chủng 

- Nhãn hiệu: Mercedes 

- Nguyên giá: 3.200.000.000 đồng 

- Năm đưa vào sử dụng: tháng 02/2017 

Các nhà cung cấp gửi bằng Báo giá bao gồm các nội dung: 

01. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 

02. Bảo hiểm trách nhiệm lái phụ xe và người ngồi trên xe. 

03. Bảo hiểm vật chất xe.  

Đơn giá chào đã bao gồm thuế VAT 

Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá chậm nhất đến 10 giờ 00 ngày 

20/02/2023 về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ số 647 Trần Hưng 

Đạo khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Nếu nhà thầu 

nộp trễ thời gian nêu trên bệnh viện sẽ không tiếp nhận hồ sơ). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,  

 

 
       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phúc 

                                                        


		2023-02-16T15:05:04+0700


		2023-02-16T15:06:37+0700


		2023-02-16T15:06:37+0700


		2023-02-16T15:06:37+0700


		2023-02-16T15:06:37+0700


		2023-02-16T15:06:37+0700




