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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 20220306642  -   01

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 17:55

Số hiệu KHLCNT 20220210890

Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 THĂNG LONG

Chủ đầu tư Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Địa chỉ: Số 04 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

Tên gói thầu XLTB-01: Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước

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 24 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 17:53

Đến ngày 23/03/2022 18:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Đăk Lăk

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 23/03/2022 18:00

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 15/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 15/03/2022 có 10 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 126.431.184.582 VND (Một trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu
một trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi hai đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 3.000.000.000 VND (Ba tỷ 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
TK2.rar

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 Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220308133  -   01

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 17:42

Số hiệu KHLCNT 20220210890

Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 THĂNG LONG

Chủ đầu tư Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Địa chỉ: Số 04 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

Tên gói thầu TV-01: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng Trọn gói

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 24 Tháng

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/2022/03/2022030664201/8110/QD phe duyet sua doi HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau_xl 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220306642&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664201/6565/Chuong III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong XL_2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220306642&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220306642&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664201/6645/Chuong V.rar
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI dieu kien chung hop dong_xl 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220306642&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664201/9186/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664201/360/TK1.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664201/7630/TK2.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/xltb-01-tong-thau-thi-cong-xay-dung-cung-cap-va-lap-dat-thiet-bi-pccc-1552363
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 13:14

Đến ngày 24/03/2022 17:45

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 Đăk Lăk

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 24/03/2022 17:45

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

Dự toán gói thầu 2.183.005.128 VND (Hai tỷ một trăm tám mươi ba triệu lẻ năm nghìn một
trăm hai mươi tám đồng chẵn)

Điểm đánh giá

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 dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Ban ve thiet ke.rar

Thông báo liên quan [ 00 ]

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 20220240515  -   02

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 17:42

Số hiệu KHLCNT 20220124316

Tên KHLCNT Mua sắm, xây dựng, lắp đặt và chạy thử hai ngăn lộ mở rộng sân phân phối
220kV

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ THÁI BÌNH 2

Chủ đầu tư

-Địa chỉ của Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 18 Láng Hạ, quận Ba
Đình, Hà Nội Điện thoại: 02438.252526 Fax: 02438.265942 -Địa chỉ của đại
diện Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái
Bình 2 Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Điện thoại :
02273.721.515; Fax: 02273.721.678

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813301/7720/QD phe duyet sua doi HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chương I chỉ dan nha thau_tu van 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220308133&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813301/7555/Chuong III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong TV_2 tui.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/[Mục 2_ bieu mau so hoa duoi dang webform].pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813301/7357/Chuong V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chương VI dieu kien chung hop dong_tu van 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220308133&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813301/3607/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813301/8391/Ban ve thiet ke.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/tv-01-giam-sat-thi-cong-xay-dung-va-lap-dat-thiet-bi-pccc-1552534
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Tên gói thầu Mua sắm, xây dựng, lắp đặt và chạy thử hai ngăn lộ mở rộng sân phân phối
220kV

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Chi tiết nguồn vốn TMĐT điều chỉnh (lần 2 ) Dự án NMNĐ Thái Bình 2

Loại hợp đồng Trọn gói

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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 25/02/2022 16:58

Đến ngày 23/03/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Thái Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 23/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 38.471.247.426 VND (Ba mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm
bốn mươi bảy nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 500.000.000 VND (Năm 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
Hồ sơ thiết kế

Thông báo liên quan [ 00 ] [ 01 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
4

Thông tin liên quan đến đấu thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051502/5231/QD 120 Phe duyet sua doi E-HSMT goi thau Mua sam xay dung lap dat va chay thu hai ngan lo mo rong San phan phoi 220kV.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau_xl 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220240515&bid_turn_no=02&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051502/4591/Chuong III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong XL_2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220240515&bid_turn_no=02&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220240515&bid_turn_no=02&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051502/6333/Chuong V sua doi ngay 14 3 22.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI dieu kien chung hop dong_xl 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220240515&bid_turn_no=02
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051502/5364/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051502/4892/Tai lieu dinh kem new2.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/mua-sam-xay-dung-lap-dat-va-chay-thu-hai-ngan-lo-mo-rong-san-phan-phoi-220kv-1548173
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/mua-sam-xay-dung-lap-dat-va-chay-thu-hai-ngan-lo-mo-rong-san-phan-phoi-220kv-1552481
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Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220332864  -   00

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 15:10

Số hiệu KHLCNT 20211005631

Tên KHLCNT
Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các
công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự
án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long
Thành

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị, phường
Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0251 3822
501. Đại diện là: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ:
số 15A, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai Bên mời thầu là: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 15A, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tên gói thầu
Gói thầu số 32 (xây dựng và thiết bị): Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị
Hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy,
chống sét Trường Mầm non I-GD-2, Trường Mầm non III-GD-2; nội dung công
việc theo thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được duyệt và phụ lục II đính kèm

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại
xã Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước

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 14/03/2022 15:10

Đến ngày 25/03/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 180 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 25/03/2022 10:00

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
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Dự toán gói thầu 2.368.205.000 VND (Hai tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu hai trăm lẻ năm nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 30.000.000 VND (Ba 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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
5

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 20220332850  -   00

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 15:01

Số hiệu KHLCNT 20220332794

Tên KHLCNT Hạng mục: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 của Công ty Điện lực
Phú Thọ

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Điện lực Phú Thọ

Tên gói thầu Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 của Công ty Điện lực Phú Thọ

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Hạng mục: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 của Công ty Điện lực
Phú Thọ

Chi tiết nguồn vốn Chi phí giá thành năm 2022

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 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/03/2022 15:01

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033286400/7133/DUYET_HSMT_32_PCCC_MNon-I-GD2I-GD2QM-3 KY.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=20220332864&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033286400/7415/ChuongIII-Tieuchidanhgia-PCCC-lan3.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=20220332864&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220332864&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033286400/5448/ChuongV-Yeucauvekythuat-G32.doc
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=20220332864&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033286400/8887/ChuongVIII-Bieumauhopdong.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033286400/2458/BanveG32.rar
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Đến ngày 24/03/2022 15:30

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 Tỉnh Phú Thọ

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 610.681.500 VND (Sáu trăm mười triệu sáu trăm tám mươi mốt nghìn năm
trăm đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 6.200.000 VND (Sáu triệu hai trăm 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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
6

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 20220327529  -   00

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 14:53

Số hiệu KHLCNT 20220307220

Tên KHLCNT Đầu tư hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của
Công an tỉnh

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Hữu Dũng

Chủ đầu tư Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. (Địa chỉ: 27 Trần Cao Vân, thành phố Huế)

Tên gói thầu Gói thầu số 08: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị PCCC và CHCN

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033285000/7824/12032022_QDPD_E-HSMT_BHCN.doc
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I chi dan nha thau _ptv.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220332850&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033285000/932/Chuong III. TCDG HSDT.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong PTV_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220332850&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220332850&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033285000/8084/Chuong V. YCKT_0001.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI dieu kien chung hop dong_ptv.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220332850&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033285000/4356/Chuong VIII. Bieu mau HD.docx
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Tên dự án Đầu tư hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của
Công an tỉnh

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh

Loại hợp đồng Trọn gói

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 720 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/03/2022 14:53

Đến ngày 04/04/2022 09:00

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 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 04/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 76.161.498.000 VND (Bảy mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm
chín mươi tám nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 800.000.000 VND (Tám 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
7

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 20220316380  -   00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032752900/3885/QD phe duyet HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau HH 2 tu.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220327529&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032752900/2408/Chuong III.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220327529&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220327529&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032752900/64/Chuong V.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH 2 tu.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220327529&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032752900/125/Chuong VIII.docx


9

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 14:06

Số hiệu KHLCNT 20220316150

Tên KHLCNT Sửa chữa mặt ngoài các nhà B1, B2, A1, A4

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Trường Đại học phòng cháy chữa cháy

Tên gói thầu Sửa chữa mặt ngoài các nhà B1, B2, A1, A4

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Sửa chữa mặt ngoài các nhà B1, B2, A1, A4

Chi tiết nguồn vốn Vốn đầu tư công

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 20 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/03/2022 14:06

Đến ngày 21/03/2022 15:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 30 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 21/03/2022 15:00

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

Dự toán gói thầu 671.462.000 VND (Sáu trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 7.000.000 VND (Bảy 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

Làm rõ E-HSMT

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031638000/5635/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=20220316380&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031638000/9172/chuong 3.doc
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=20220316380&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220316380&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031638000/1503/chuong 5.doc
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=20220316380&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031638000/8045/chuong 8.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031638000/2630/cai tao son nha A1 A4 B1 B2 B6_15.1.21.pdf
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Hội nghị tiền đấu thầu
8

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220323837  -   01

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 14:03

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)
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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
VB de nghi dieu chinh Khoi luong Goi 2 pccc Truong mn Tan Hanh.pdf

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
9

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 20220240102  -   00

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 13:48

Số hiệu KHLCNT 20220148700

Tên KHLCNT kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy may Hòa
Thọ Triệu Phong - giai đoạn 2

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Chủ đầu tư - Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng - ĐT: 0236.3846.290 -
Fax: 0236.3846.216 - Email: Phuld@hoatho.com.vn

Tên gói thầu Gói thầu số 4: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Đầu tư xây dựng nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong - giai đoạn 2

Chi tiết nguồn vốn Vốn chủ sở hữu + vốn vay thương mại

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 50 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/03/2022 13:48

Đến ngày 24/03/2022 15:00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383701/2327/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=01&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383701/254/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=01&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220323837&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383701/1696/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=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383701/2818/Chuong VIII - Bieu mau hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383701/806/Ban ve thiet ke.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032383701/8139/VB de nghi dieu chinh Khoi luong Goi 2 pccc Truong mn Tan Hanh.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/xay-lap-he-thong-pccc-1559010
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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 Tỉnh Quảng Trị

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 24/03/2022 15:00

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

Dự toán gói thầu 1.799.246.004 VND (Một tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu hai trăm bốn mươi
sáu nghìn lẻ bốn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 25.000.000 VND (Hai mươi lăm 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
ban ve.pdf

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
10

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220302888  -   01

Thời điểm đăng tải 14/03/2022 08:56

Số hiệu KHLCNT 20210914426

Tên KHLCNT Lắp đặt thiết bị giám sát hoạt động tủ trung tâm báo cháy với hệ thống quản
lý cơ sở dữ liệu, truyền tin báo sự cố đến cơ quan cảnh sát PCCC

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Điện lực Đồ Sơn

Tên gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát tủ trung tâm báo cháy

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Lắp đặt thiết bị giám sát hoạt động tủ trung tâm báo cháy với hệ thống quản
lý cơ sở dữ liệu, truyền tin báo sự cố đến cơ quan cảnh sát PCCC

Chi tiết nguồn vốn SXKD

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024010200/1474/Qd phe duyet HSMT goi so 4_0001.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau_HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220240102&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024010200/3280/Chuong III - Tieu chuan danh gia.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220240102&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220240102&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024010200/3507/Chuong V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220240102&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024010200/1090/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024010200/3146/ban ve.pdf
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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 70 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/03/2022 14:35

Đến ngày 18/03/2022 10:00

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 Hải Phòng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 18/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 828.520.000 VND (Tám trăm hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 10.000.000 VND (Mười 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
PAKT.pdf

Thông báo liên quan [ 00 ]

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/2022/03/2022030288801/7316/03032022_QDPD HSMT TB giam sat tu TT bao chay.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau_HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220302888&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030288801/4946/Chuong III - TCDG Tbi giam sat hoat dong tu TT bao chay.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220302888&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220302888&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030288801/6903/Chuong V -YCKT Tbi giam sat hoat dong tu TT bao chay.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220302888&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030288801/2891/Chuong VIII Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030288801/7529/PAKT.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/cung-cap-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-tu-trung-tam-bao-chay-1553153

