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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 20220340624  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 18:03

Số hiệu KHLCNT 20220337663

Tên KHLCNT Mua hóa chất chạy qRT-PCR một bước cho Trung tâm Tế bào gốc và Di
truyền

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

Tên gói thầu Mua hóa chất chạy qRT-PCR một bước cho Trung tâm Tế bào gốc và Di
truyền

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua hóa chất chạy qRT-PCR một bước cho Trung tâm Tế bào gốc và Di
truyền

Chi tiết nguồn vốn Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện Bưu điện

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 06 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 18:03

Đến ngày 24/03/2022 08:30

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 Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 24/03/2022 08:30

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 17/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 17/03/2022 có 11 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 1.762.500.000 VND (Một tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 21.200.000 VND (Hai mươi mốt 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
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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 20220340643  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 17:56

Lĩnh vực Hỗn hợp

Gói thầu Nâng cấp bộ biến tần cho quạt công nghệ lọc bụi tĩnh điện lò 1 (06FA102)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nâng cấp bộ biến tần cho quạt công nghệ lọc bụi tĩnh điện lò 1 (06FA102)

Nguồn vốn Ngân sách đầu tư thường niên năm 2022 của công ty.

Bên mời thầu Công ty xi măng Nghi Sơn

Số hiệu KHLCNT 20220340589

Tên KHLCNT Nâng cấp bộ biến tần cho quạt công nghệ lọc bụi tĩnh điện lò 1 (06FA102)

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ 16/03/2022 17:56

Đến ngày 31/03/2022 14:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 31/03/2022 14:30

Địa điểm mở thầu Văn phòng công ty XM Nghi Sơn. Phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062400/2580/QD EHSMT.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=20220340624&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062400/8567/Chuong III.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=20220340624&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220340624&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062400/173/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=20220340624&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062400/4988/Chuong VIII.pdf
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Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu 88.000.000 VND (Tám mươi tám triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 7 Tháng

Nội dung chính của gói thầu

Cung cấp 01 bộ biến tần trung thế và các phụ tùng cho quạt công nghệ
06FA102; Cung cấp 01 bộ cáp trung thế, 01 tủ điều kiển tại chỗ và các phụ
kiện khác; Lắp đặt bộ biến tần mới, cáp các loại và các phụ kiện cho quạt
06FA102; Sửa đổi phần mềm PLC MELSEC và CNS để quản lý và vận hành
bộ biến tần mới từ nhà điều hành trung tâm; Chạy thử không tải và có tải bộ
biến tần mới; Nghiệm thu, bàn giao.

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
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 20220153357  -   01

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 15:53

Số hiệu KHLCNT 20220116525

Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 giai đoạn thực hiện dự án

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

Chủ đầu tư
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội; Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới
Cầu Giấy - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy TP Hà Nội; Điện thoại: (024)
62556789, Fax: (024) 62996789

Tên gói thầu
Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều hòa không khí,
thông gió và BMS (bao gồm cửa cuốn ngăn cháy và hệ thống thoát khói ngăn
cháy khu vực máy phát điện)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc

Chi tiết nguồn vốn Vốn góp của chủ sở hữu

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 180 Ngày

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/2022/03/2022034064300/2896/Quyet dinh phe duyet HSMT_2022-EngE-01-D.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034064300/9946/HSMT_2022-EngE-01-D.pdf
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Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 24/02/2022 10:12

Đến ngày 24/03/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 150 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 10:00

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

Dự toán gói thầu 43.274.563.663 VND (Bốn mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm
sáu mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 1.298.236.900 VND (Một tỷ hai trăm chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi
sáu nghìn chín trăm 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 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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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 20220326741  -   01

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 14:15

Số hiệu KHLCNT 20220207155

Tên KHLCNT Xây dựng mới trường THCS Trưng Vương (giai đoạn thực hiện đầu tư)

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang; Địa chỉ : 139 Thống
Nhất, thành phố Nha Trang; Điện thoại: 0258.3824026

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022015335701/5622/1. QD dieu chinh E-HSMT DHKK TTKT Viettel.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=20220153357&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022015335701/4545/7. 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=20220153357&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220153357&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022015335701/1815/8. Chuong V .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=20220153357&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022015335701/9272/9. Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022015335701/8334/HS dinh kem.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/thi-cong-xay-dung-va-cung-cap-lap-dat-thiet-bi-he-thong-dieu-hoa-khong-khi-thong-gio-va-bms-bao-gom-cua-cuon-ngan-chay-va-he-thong-thoat-khoi-ngan-chay-khu-vuc-may-phat-dien-1567797
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Tên gói thầu Gói thầu B1: Thi công xây dựng (không bao gồm chi phí phá dở công trình
hiện trạng; chi phí hệ thống PCCC, báo cháy và chống sét; phòng chống mối)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng mới trường THCS Trưng Vương

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố

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 240 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 11/03/2022 09:29

Đến ngày 01/04/2022 14:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 150 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Khánh Ho

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 01/04/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 34.720.901.623 VND (Ba mươi bốn tỷ bảy trăm hai mươi triệu chín trăm lẻ
một nghìn sáu trăm hai mươi ba đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 450.000.000 VND (Bốn 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

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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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/2022/03/2022032674101/6190/62 QD. ngay 16.3.2022.signed.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=20220326741&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032674101/4118/Chuong III. E-HSMT TIEU CHUAN DANH GIA SUA DOI.doc
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=20220326741&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220326741&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032674101/23/Chuong V. E-HSMT YEU CAU VE KY THUAT trung vuong.doc
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=20220326741&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032674101/5962/Chuong VIII. E-HSMT BIEU MAU HOP DONG.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032674101/7390/HO SO TKBVTC TRUNG VUONG.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-b1-thi-cong-xay-dung-khong-bao-gom-chi-phi-pha-do-cong-trinh-hien-trang-chi-phi-he-thong-pccc-bao-chay-va-chong-set-phong-chong-moi-1560926
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Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220338678  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 10:41

Số hiệu KHLCNT 20220338667

Tên KHLCNT Thuê nhân lực phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy các công trình
bờ thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (CD-018/22)

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro

Tên gói thầu Thuê nhân lực phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy các công trình
bờ thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (CD-018 22)

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Thuê nhân lực phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy các công trình
bờ thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (CD-018/22)

Chi tiết nguồn vốn Kế hoạch thuê DV năm 2022

Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định

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 193 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 10:41

Đến ngày 28/03/2022 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 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 28/03/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 321.417.956 VND (Ba trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm mười bảy nghìn chín
trăm năm mươi sáu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 4.500.000 VND (Bốn triệu năm trăm nghìn 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
signedHSYC -CD-018-22.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 20220338540  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 10:27

Số hiệu KHLCNT 20220338515

Tên KHLCNT Thuê nhân lực bên ngoài hỗ trợ lắp đặt hệ thống tín hiệu báo cháy-báo khí
trên giàn BK6 (CD-016/22)

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro

Tên gói thầu Thuê nhân lực bên ngoài hỗ trợ lắp đặt hệ thống tín hiệu báo cháy-báo khí
trên giàn BK6 (CD-016 22)

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Thuê nhân lực bên ngoài hỗ trợ lắp đặt hệ thống tín hiệu báo cháy-báo khí
trên giàn BK6 (CD-016/22)

Chi tiết nguồn vốn kế hoạch thuê DV năm 2022

Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định

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 90 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 10:27

Đến ngày 28/03/2022 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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033867800/1291/QDPD -CD-018-22.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=20220338678&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033867800/27/Tieu chuan danh gia 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=20220338678&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220338678&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033867800/5353/Danh muc dich vu TCDG YCKT.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=20220338678&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033867800/5654/Bieu mau thuc hien hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033867800/9310/signedHSYC -CD-018-22.pdf
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Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 28/03/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 263.528.100 VND (Hai trăm sáu mươi ba triệu năm trăm hai mươi tám nghìn
một trăm đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 3.800.000 VND (Ba 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
signedHSYC -CD-016-22.pdf

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 20220338212  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 10:07

Số hiệu KHLCNT 20220234722

Tên KHLCNT Mua sắm thiết bị thuộc dự án: Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn Chế
biến nước mắm và mắm chay từ trái điều

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂY NINH

Tên gói thầu Mua sắm thiết bị

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm thiết bị thuộc dự án: Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn Chế
biến nước mắm và mắm chay từ trái điều

Chi tiết nguồn vốn
Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% (395.000.000 đồng) chi phí mua máy
móc, thiết bị từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới. Phần vốn còn lại do Công ty TNHH Vương Ngọc Ve

Loại hợp đồng Trọn gói

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033854000/3670/QDPD -CD-016-22.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=20220338540&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033854000/1750/Tieu chuan danh gia 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=20220338540&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220338540&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033854000/8196/Danh muc don hang YCKT TCDG CD-016-22.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=20220338540&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033854000/8322/Bieu mau thuc hien hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033854000/6313/signedHSYC -CD-016-22.pdf
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Phương thức LCNT Một giai đoạn một 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 16/03/2022 10:07

Đến ngày 23/03/2022 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 Tỉnh Tây Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 23/03/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 790.000.000 VND (Bảy trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 11.000.000 VND (Mười một 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
1. E-HSMT MUA MAY MOC THIET BI.pdf

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 20220338071  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 09:36

Số hiệu KHLCNT 20220333751

Tên KHLCNT Trường mầm non trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng Cỏ Ba Vì

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033821200/8216/Quyet dinh phe duyet ho so moi thau.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=20220338212&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033821200/5681/Chuong III.doc
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=20220338212&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220338212&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033821200/2301/CHUONG V.doc
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=20220338212&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033821200/2432/Chuong VIII.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033821200/6800/1. E-HSMT MUA MAY MOC THIET BI.pdf
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Chủ đầu tư UBND huyện Ba Vì. Địa điểm: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội

Tên gói thầu Gói thầu số 04: Tư vấn lập thiết kế -BVTC, tổng dự toán, PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường mầm non trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng Cỏ Ba Vì

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Thành phố hỗ trợ, ngân sách huyện Ba Vì

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 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 09:36

Đến ngày 05/04/2022 10:00

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 10:00

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

Dự toán gói thầu 689.509.079 VND (Sáu trăm tám mươi chín triệu năm trăm lẻ chín nghìn bảy
mươi chín 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
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 20220338089  -   00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033807100/4822/QD HSMT Thiet Ke_MN Dong Co.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=20220338071&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033807100/2570/C3.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/2022/03/2022033807100/1893/C5.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=20220338071&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033807100/583/C8.pdf
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Thời điểm đăng tải 16/03/2022 09:35

Số hiệu KHLCNT 20220319982

Tên KHLCNT Cung cấp vật tư y tế, hóa chất chạy thận nhân tạo bổ sung lần 01 năm 2022
của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình

Tên gói thầu Cung cấp vật tư y tế, hóa chất chạy thận nhân tạo bổ sung lần 01 năm 2022
của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình (06 mặt hàng)

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Cung cấp vật tư y tế, hóa chất chạy thận nhân tạo bổ sung lần 01 năm 2022
của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu
hợp pháp khác

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 150 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 09:35

Đến ngày 23/03/2022 09:45

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 Thái Nguyên

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 23/03/2022 09:45

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

Dự toán gói thầu 431.157.000 VND (Bốn trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi bảy nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm 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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
10

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 20220337905  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 08:58

Số hiệu KHLCNT 20220328388

Tên KHLCNT Cung cấp dịch vụ di chuyển 02 hệ thống RO, thay thế vật tư, lắp đặt đường
ống cấp nước RO tuần hoàn đến các máy chạy thận tại khoa A12

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Bệnh viện Quân Y 103

Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ di chuyển 02 hệ thống RO, thay thế vật tư, lắp đặt đường
ống cấp nước RO tuần hoàn cho các máy chạy thận tại khoa A12

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ di chuyển 02 hệ thống RO, thay thế vật tư, lắp đặt đường
ống cấp nước RO tuần hoàn đến các máy chạy thận tại khoa A12

Chi tiết nguồn vốn Viện phí

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 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 08:58

Đến ngày 26/03/2022 11:00

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033808900/5103/1647313025952443.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=20220338089&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033808900/8168/Chuong III.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=20220338089&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220338089&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033808900/1513/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=20220338089&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033808900/7499/Chuong VIII.pdf
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Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 26/03/2022 11:00

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

Dự toán gói thầu 651.223.000 VND (Sáu trăm năm mươi mốt triệu hai trăm hai mươi ba nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 9.500.000 VND (Chín 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
11

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 20220337858  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 08:42

Số hiệu KHLCNT 20220300487

Tên KHLCNT Tổ chức sự kiện marathon “Vì an toàn giao thông” lần thứ nhất

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Z112006 - BÁO GIAO THÔNG

Tên gói thầu Tổ chức sự kiện marathon “Vì an toàn giao thông” lần thứ nhất

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Chạy marathon vì an toàn giao thông

Chi tiết nguồn vốn Xã hội hóa (Vốn đơn vị và tài trợ)

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 60 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/2022/03/2022033790500/4083/QD 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=20220337905&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033790500/9067/Chuong III.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=20220337905&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220337905&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033790500/3859/Chuong V.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=20220337905&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033790500/2754/Chuong VIII.pdf
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 08:42

Đến ngày 23/03/2022 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 23/03/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 1.222.192.800 VND (Một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu một trăm chín mươi
hai nghìn tám trăm đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 18.000.000 VND (Mười tám 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/2022/03/2022033785800/5239/Qd phe duyet hsyc lan 2.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=20220337858&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033785800/2083/Chuong III.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=20220337858&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220337858&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033785800/2994/Chuong V.docx
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=20220337858&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033785800/9419/Chuong VIII.docx

