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Thông tin chi tiết

Số TBMT 20211152584 - 00

Mua hồ sơ mời thầu Miễn phí

Tên gói thầu Gói thầu số 6: Xây dựng nhà điều khiển, cổng, tường rào và san nền trạm
biến áp; Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định

Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền nam CN Tổng ty truyền tải Điện
quốc gia

Phương thức Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi

Tổng số NT nộp E-HSĐXKT 1

Trạng thái gói thầu Hoàn thành mở đề xuất kỹ thuật

Thời điểm hoàn thành 01/03/2022 09:15

Đánh giá về kỹ thuật Chấm điểm

Đánh giá về giá Phương pháp giá thấp nhất

Danh sách nhà thầu

STT Số ĐKKD Tên nhà thầu Hiệu lực
HSĐXKT

Hiệu lực BĐ
DT

Thời gian thực hiện
hợp đồng

1 0400101450
TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG
ĐIỆN VIỆT NAM

180 ngày 210 ngày 360 ngày

2

Thông tin chi tiết

Số TBMT 20220226534-00

Mua Hồ sơ mời thầu Miễn phí

Tên gói thầu Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
năm 2022

Chủ đầu tư
- Địa chỉ của Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, địa chỉ: 106
Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại: 0256 3824401, fax: 0256
3825455;

Hình thức hợp đồng Trọn gói

Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 02/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị Phí Ngọc Tùng
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 02/03/2022 có 2 tin liên quan đến các từ khóa anh/chị đang quan
tâm. "cháy, pccc" Anh/chị có thể sửa đổi các từ khóa này trong phần quản lý gói dịch vụ email tin đấu thầu trên
website GiaXD.com.

https://giaxd.com
https://giaxd.com
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Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh

Giá gói thầu 368.271.974

Thời điểm hoàn thành 01/03/2022 09:45

Trạng thái gói thầu Hoàn thành mở thầu

Số lượng nhà thầu 2

Danh sách nhà thầu

STT Số ĐKKD Tên nhà thầu
Giá dự
thầu

(VND)

Tỷ lệ
giả
m
giá
(%)

Giá dự
thầu sau
giảm giá
(VND)

Hiệu
lực

HSD
T

(ngày
)

Bảo
đảm dự

thầu

Hiệu
lực

BĐDT
(ngày

)

Thời
gian
thực
hiện
hợp

đồng

1 0101527385 Tổng Công ty Bảo hiểm
Bảo Việt

368.271
.974 - 368.271.9

74 90 5.000.00
0 VND 120 12

tháng

2 0105402531 Tổng Công ty Bảo hiểm
PVI

368.271
.974 - 368.271.9

74 90 5.000.00
0 VND 120 12

tháng


