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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 20220321206  -   00

Thời điểm đăng tải 15/03/2022 17:11

Số hiệu KHLCNT 20220221931

Tên KHLCNT Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC, CHCN tòa nhà VTV số 3 ngõ 84 Ngọc
Khánh

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty cổ phần tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam

Tên gói thầu Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC,
CHCN tòa nhà VTV số 3 ngõ 84 Ngọc Khánh

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC, CHCN tòa nhà VTV số 3 ngõ 84 Ngọc
Khánh

Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn kinh doanh và các nguồn vốn khác

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 20 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/03/2022 17:11

Đến ngày 04/04/2022 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 Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 04/04/2022 10:00

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 16/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 16/03/2022 có 8 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 908.779.887 VND (Chín trăm lẻ tám triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn tám
trăm tám mươi bảy đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 13.000.000 VND (Mười ba 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
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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 20220336182  -   00

Thời điểm đăng tải 15/03/2022 15:35

Số hiệu KHLCNT 20210542377

Tên KHLCNT Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG

Chủ đầu tư
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam – Công ty TNHH. Địa chỉ:6/200 Nguyễn
Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024
38720345. Fax: 024 38272597. Email: bdachuyennganh@vatm.vn.

Tên gói thầu Gói thầu số 19: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài

Chi tiết nguồn vốn Vốn đầu tư phát triển của TCT QLB VN

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 06 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032120600/4248/20. quyet dinh phe duyet ho so E-HSMT sua chua bao duong he thong PCCC CNCH toa nha VTV so 3 ngo 84 Ngoc Khanh_0001.pdf
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=20220321206&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032120600/2248/21. Ho so E-HSMT sua chua bao duong he thong PCCC CNCH toa nha VTV so 3 ngo 84 Ngoc Khanh 1.pdf
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=20220321206&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220321206&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032120600/2205/21. Ho so E-HSMT sua chua bao duong he thong PCCC CNCH toa nha VTV so 3 ngo 84 Ngoc Khanh 2.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=20220321206&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032120600/5895/21. Ho so E-HSMT sua chua bao duong he thong PCCC CNCH toa nha VTV so 3 ngo 84 Ngoc Khanh.pdf
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Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/03/2022 15:35

Đến ngày 05/04/2022 09:00

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 Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 05/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 3.276.810.000 VND (Ba tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm mười nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 45.000.000 VND (Bốn 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
Hồ sơ thiết kế

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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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 20220336140  -   00

Thời điểm đăng tải 15/03/2022 15:26

Số hiệu KHLCNT 20211122453

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tên gói thầu Bộ dụng cụ cứu nạn cứu hộ trên cao, hang hầm, hố sâu và không gian hạn
chế (Gói thầu số 3)

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033618200/1304/51515841-QD-QLB- Phe duyet 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=20220336182&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033618200/4740/chuong III- Sua doi 14.3 Khoa kiem.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=20220336182&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220336182&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033618200/5966/Chuong V-E-HSMT- goi 19- NBA.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=20220336182&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033618200/3372/Chuong VIII- E-HSMT- goi 19-NBA.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033618200/2283/Scan HSTK GT19.rar
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Tên dự toán mua sắm Dự toán mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ thực hiện tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Chi tiết nguồn vốn Kinh phí thường xuyên năm 2021

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 150 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/03/2022 15:26

Đến ngày 05/04/2022 14:00

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 Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 05/04/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 23.560.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 706.800.000 VND (Bảy trăm lẻ sáu triệu tám 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
E-HSMT-KPBS21 G3.2.pdf

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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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 20220335664  -   00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033614000/5646/QD phe duyet E-HSMT KPBS.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=20220336140&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033614000/3679/E-HSMT G3.2 - Chuong III.doc
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=20220336140&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220336140&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033614000/5259/E-HSMT G3.2 - Chuong V.doc
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=20220336140&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033614000/5951/E-HSMT G3.2 - Chuong VIII.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033614000/1703/E-HSMT-KPBS21 G3.2.pdf
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Thời điểm đăng tải 15/03/2022 14:14

Số hiệu KHLCNT 20220320542

Tên KHLCNT Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Tên gói thầu Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Kế hoạch đấu thầu năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Phục vụ sản xuất

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 365 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

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

Đến ngày 22/03/2022 15:00

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 Tỉnh Ninh Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 22/03/2022 15:00

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

Dự toán gói thầu 168.000.000 VND (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 2.500.000 VND (Hai triệu năm 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
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http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033566400/3630/QD PHE DUYET E-HSMT.pdf
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=20220335664&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033566400/255/Chuong III - TIEU CHUAN DANH GIA E-HSDT.pdf
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=20220335664&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220335664&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033566400/1087/CHUONG V - YEU CAU VE KY THUAT.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=20220335664&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033566400/3271/CHUONG VIII - BIEU MAU HOP DONG.pdf
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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 20220335322  -   00

Thời điểm đăng tải 15/03/2022 10:41

Số hiệu KHLCNT 20220335269

Tên KHLCNT
Mua sắm vật tư hàng hóa đặc chủng PCCN bảo đảm an toàn cho hệ thống
kho tàng, nhà máy, xưởng, trạm kỹ thuật Hải quân và VPP, VTTBVP bảo đảm
cho công tác nghiệp vụ TMKT, xây dựng NNCQKT, HLKT của CKTHQ đợt 1
năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TẠO CÔNG TRÌNH LỘC PHÁT

Tên gói thầu
Gói thầu số 04: Cung cấp các loại VT, TTB đặc chủng phòng chống cháy nổ
bảo đảm an toàn cho hệ thống kho tàng, nhà máy, xưởng, trạm kỹ thuật Hải
quân đợt 1 năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
Mua sắm vật tư hàng hóa đặc chủng PCCN bảo đảm an toàn cho hệ thống
kho tàng, nhà máy, xưởng, trạm kỹ thuật Hải quân và VPP, VTTBVP bảo đảm
cho công tác nghiệp vụ TMKT, xây dựng NNCQKT, HLKT của CKTHQ đợt 1
năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách QPTX (BQSCKT) 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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/03/2022 10:41

Đến ngày 25/03/2022 15:00

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 25/03/2022 15:00

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

Dự toán gói thầu 6.525.650.000 VND (Sáu tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 90.000.000 VND (Chín mươi 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
HSMT goi 04.pdf

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 20220335294  -   00

Thời điểm đăng tải 15/03/2022 10:11

Lĩnh vực Tư vấn

Gói thầu Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng giai đoạn TKKT; lập
TKKT, TKBVTC và HSMT

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trạm biến áp 220 kV Nam Hòa

Nguồn vốn EVNNPT

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện
Quốc gia

Số hiệu KHLCNT 20220104813

Tên KHLCNT Trạm biến áp 220 kV Nam Hòa (đợt 2)

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ 15/03/2022 10:11

Đến ngày 05/04/2022 09:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán Miễn phí

Thời điểm mở thầu 05/04/2022 09:30

Địa điểm mở thầu P403, nhà B, Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc; Số 4 Nguyễn Khắc
Nhu, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian thực hiện hợp đồng 660 Ngày

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033532200/5115/QD phe duyet HSYC-HSMT goi 02 03 04.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=20220335322&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033532200/4170/Chuong 3 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=20220335322&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220335322&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033532200/7923/Chuong 5 Yeu cau ky thuat.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=20220335322&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033532200/6240/Bieu mau hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033532200/5786/HSMT goi 04.pdf
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Nội dung chính của gói thầu

Khảo sát xây dựng giai đoạn lập TKKT; Lập TKKT-TDT, lập TKBVTC và
HSMT; Lập hồ sơ và thỏa thuận hệ thống thông tin liên lạc scada; Lập hồ sơ
và thỏa thuận đo đếm điện năng; Lập hồ sơ và thỏa thuận thiết kế PCCC; Lập
hồ sơ và thỏa thuận hệ thống viễn thông; Lập hồ sơ thỏa thuận cấp điện tự
dùng và các thỏa thuận khác theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPT và
của nhà nước hiện hành (nếu có).

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/ sửa đổi) hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu

Làm rõ 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 20220331635  -   00

Thời điểm đăng tải 15/03/2022 09:29

Số hiệu KHLCNT 20220327816

Tên KHLCNT
Gói thầu số 06TVĐTXD2022: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thi công
công trình Lắp đặt tăng cường hệ thống PCCC tự động cho trạm biến áp Ban
Đảng A3-A4 Nguyễn Cảnh Chân

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Công ty Điện lực Ba Đình

Chủ đầu tư Công ty Điện lực Ba Đình, số 6 phố Hàng Bún, quận Ba Đình, Hà Nội. SDT:
02422191816, 19001288

Tên gói thầu
Gói thầu số 06TVĐTXD2022: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thi công
công trình Lắp đặt tăng cường hệ thống PCCC tự động cho trạm biến áp Ban
Đảng A3-A4 Nguyễn Cảnh Chân

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Lắp đặt tăng cường hệ thống PCCC tự động cho trạm biến áp Ban Đảng A3-
A4 Nguyễn Cảnh Chân

Chi tiết nguồn vốn ĐTXD 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 hai 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 15/03/2022 09:29

Đến ngày 04/04/2022 11:00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033529400/8979/PD HSMT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033529400/2920/HSMT G4 nam hoa.doc
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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 04/04/2022 11:00

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

Dự toán gói thầu 99.880.246 VND (Chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn hai trăm
bốn mươi sáu 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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
8

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 20220334516  -   00

Thời điểm đăng tải 15/03/2022 08:29

Số hiệu KHLCNT 20220205450

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Xây dựng Trường
THCS Thư Phú, huyện Thường Tín ở vị trí mới

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín

Chủ đầu tư
UBND huyện Thường Tín (Đại diện là: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện
Thường Tín). Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà
Nội

Tên gói thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ
sở (bao gồm cả thiết kế PCCC)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng Trường THCS Thư Phú, huyện Thường Tín ở vị trí mới

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

Loại hợp đồng Trọn gói

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033163500/5520/g06TVDTXD2022-QDPD HSMT nguyen canh chan.doc
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=20220331635&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033163500/2043/5.g06TVDTXD2022-_E-HSMT Tu van - Chuong III - Tieu chuan danh gia.docx
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/2022/03/2022033163500/7004/5.g06TVDTXD2022-_E-HSMT Tu van - Chuong V - Dieu khoan tham chieu.docx
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=20220331635&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033163500/792/5.g06TVDTXD2022-_E-HSMT Tu van - Chuong VIII - Bieu mau hop dong.docx
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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 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 15/03/2022 08:29

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 Thành phố Hà Nội

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 998.670.000 VND (Chín trăm chín mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn
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

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/2022/03/2022033451600/3510/14-3-22 QD Phe duyet E-HSMT TVTK Truong THCS Thu Phu.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=20220334516&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033451600/2040/Chuong III - E-HSMT TVTK THCS Thu Phu.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/2022/03/2022033451600/567/Chuong V - E-HSMT TVTK THCS Thu Phu.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=20220334516&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033451600/8521/Chuong VIII - E-HSMT TVTK THCS Thu Phu.pdf

