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Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thử nghiệm

Thông tin chung

Số TBMT 20220361409  -   00

Thời điểm đăng tải 24/03/2022 14:56

Số hiệu KHLCNT 20220361370

Tên KHLCNT mua bảo hiểm năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á

Tên gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm mua bảo hiểm năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh

Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 24/03/2022 14:56

Đến ngày 24/03/2022 15:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 24/03/2022 15:30

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 25/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 25/03/2022 có 1 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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Số tiền bảo đảm dự thầu 1.200.000.000 VND (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có
thể tải về bằng Internet
Explorer, vui lòng xem
hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036140900/9099/giay cham.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau _ PTV 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220361409&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036140900/2234/Chuong 1.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong PTV_2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220361409&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220361409&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036140900/1930/Chuong 2.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung của hop dong_ PTV 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220361409&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036140900/3205/Chuong 5.docx

