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Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220309314  -   01

Thời điểm đăng tải 10/03/2022 17:01

Số hiệu KHLCNT 20210941274

Tên KHLCNT Cải tạo, sửa chữa thay thế đường ống cấp nước PCCC khối nhà chính 11
tầng+khu nhà E

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Bệnh viện Chợ Rẫy

Tên gói thầu XL-01: Cải tạo, sửa chữa thay thế đường ống cấp nước PCCC khối nhà chính
11 tầng+khu nhà E

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm XL-01: Cải tạo, sửa chữa thay thế đường ống cấp nước PCCC khối nhà chính
11 tầng+khu nhà E

Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/03/2022 09:32

Đến ngày 17/03/2022 16:00

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 Hồ Chí Minh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 17/03/2022 16:00

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 11/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 11/03/2022 có 4 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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Dự toán gói thầu 10.219.648.000 VND (Mười tỷ hai trăm mười chín triệu sáu trăm bốn mươi
tám nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi 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
Hồ sơ thiết kế
EHSMT_final.pdf

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
2

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220326135  -   00

Thời điểm đăng tải 10/03/2022 16:57

Số hiệu KHLCNT 20220326084

Tên KHLCNT Thay thế các tủ đựng lăng, cuộn vòi và tủ đựng bình PCCC ngoài trời tại Trạm
220kV Hóc Môn

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4

Tên gói thầu Thay thế các tủ đựng lăng, cuộn vòi và tủ đựng bình PCCC ngoài trời tại Trạm
220kV Hóc Môn

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Thay thế các tủ đựng lăng, cuộn vòi và tủ đựng bình PCCC ngoài trời tại Trạm
220kV Hóc Môn

Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất năm 2022

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày

Tham dự thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030931401/3378/Quyet dinh dieu chinh E-HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chỉ dan nha thau_xl 1 tui .pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220309314&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030931401/4109/CHUONG III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220309314&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220309314&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030931401/5268/CHUONG V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220309314&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030931401/6161/CHUONG VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030931401/2739/Ho so thiet ke.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030931401/3993/EHSMT_final.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/xl-01-cai-tao-sua-chua-thay-the-duong-ong-cap-nuoc-pccc-khoi-nha-chinh-11-tangkhu-nha-e-1555963
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/03/2022 16:57

Đến ngày 16/03/2022 09:05

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 16/03/2022 09:05

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

Dự toán gói thầu 107.250.000 VND (Một trăm lẻ bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
chẵn)

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: Yêu cầu báo giá
[Mục 1 - Phạm vi cung cấp]
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương III: Dự thảo hợp đồng
10-file dinh kem mot so luu y khi lap E-HSDT.docx

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
3

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220229576  -   02

Thời điểm đăng tải 10/03/2022 14:25

Số hiệu KHLCNT 20220229554

Tên KHLCNT Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Di dời đường điện 110kV
Sử Pán – Tằng Loỏng đoạn tuyến chạy qua bãi thải Gyps tạm thời 10,5ha

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem. Địa chỉ: KCN Tằng Loỏng, thị trấn
Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0214.3767048; Fax:
0214.3767 047

Tên gói thầu
Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh Công trình “Di
dời đường điện 110kv Sử Pán – Tằng Loỏng đoạn tuyến chạy qua bãi thải
Gyps tạm thời 10,5ha”

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát (DAP)
số 2 tại KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Chi tiết nguồn vốn Vốn tự có/vốn vay

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032613500/9447/5-QD phe duyet BYCBG Thay the cac tu dung lang cuon voi va tu dung binh PCCC ngoai troi tai Tram 220kV Hoc Mon.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/chuong I Yeu cau bao gia.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220326135&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220326135&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9&bid_type=1&supplier_id=0&bidMethod=chctrg
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032613500/5580/Chuong III Du thao hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032613500/1405/10-file dinh kem mot so luu y khi lap E-HSDT.docx
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Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/02/2022 15:01

Đến ngày 18/03/2022 09:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 45 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Lào Cai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 18/03/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 7.545.800.000 VND (Bảy tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 113.187.000 VND (Một trăm mười ba triệu một trăm tám mươi bảy nghìn
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
Hồ sơ thiết kế
E-HSMT di chuyen duong dien 110kV dieu chinh.pdf

Thông báo liên quan [ 00 ] [ 01 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
4

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220323837  -   00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957602/7200/Dinh chinh va gia han E-HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chỉ dan nha thau_xl 1 tui .pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220229576&bid_turn_no=02&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957602/8486/Chuong III - Tieu chuan danh gia E-HSDT.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220229576&bid_turn_no=02&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220229576&bid_turn_no=02&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957602/5657/Chuong V - Yeu cau ve ky thuat.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220229576&bid_turn_no=02
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957602/1793/Chuong VIII - Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957602/7753/Ho so thiet ke duong dien 110kV ban dinh kem E-HSMT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957602/9388/E-HSMT di chuyen duong dien 110kV dieu chinh.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/cung-cap-vat-tu-thi-cong-xay-dung-va-thi-nghiem-hieu-chinh-cong-trinh-di-doi-duong-dien-110kv-su-pan-tang-loong-doan-tuyen-chay-qua-bai-thai-gyps-tam-thoi-105ha-1546734
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/cung-cap-vat-tu-thi-cong-xay-dung-va-thi-nghiem-hieu-chinh-cong-trinh-di-doi-duong-dien-110kv-su-pan-tang-loong-doan-tuyen-chay-qua-bai-thai-gyps-tam-thoi-105ha-1555921
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Thời điểm đăng tải 10/03/2022 14:15

Số hiệu KHLCNT 20210103324

Tên KHLCNT Xây dựng Trường mầm non Tân Hạnh

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh

Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Biên Hòa - Đ/c: Tầng 9, số 225 đường Võ Thị Sáu, P. Thống
Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0251.3810404, fax:
0251.3813937.

Tên gói thầu Xây lắp hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng Trường mầm non Tân Hạnh

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách TP. Biên Hòa

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/03/2022 14:15

Đến ngày 17/03/2022 14:30

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 Tỉnh Đồng Nai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 17/03/2022 14:30

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

Dự toán gói thầu 1.186.174.803 VND (Một tỷ một trăm tám mươi sáu triệu một trăm bảy mươi
bốn nghìn tám trăm lẻ ba đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 17.000.000 VND (Mười bảy triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
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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
Hồ sơ thiết kế

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/2022/03/2022032383700/6758/QD duyet E-HSMT goi 2 pccc Truong mn Tan Hanh.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chỉ dan nha thau_xl 1 tui .pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220323837&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383700/5176/Chuong III - Tieu chuan danh gia E-HSDT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220323837&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220323837&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383700/6615/Chuong V - Yeu cau ve ky thuat.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220323837&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383700/3967/Chuong VIII - Bieu mau hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383700/3624/Ban ve thiet ke.pdf

