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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 20220340937  -   00

Thời điểm đăng tải 17/03/2022 00:19

Số hiệu KHLCNT 20220318370

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quản lý, bảo trì các tuyến đường đô thị thành
phô Vĩnh Yên năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Yên

Chủ đầu tư Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Yên; địa chỉ: Số 9 đường Lê Lợi, phường
Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên;

Tên gói thầu Gói thầu Quản lý, bảo trì

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Quản lý, bảo trì các tuyến đường đô thị thành phố Vĩnh Yên năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách nhà nước giao 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 300 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 17/03/2022 00:19

Đến ngày 27/03/2022 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 Tỉnh Vĩnh Phúc

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 27/03/2022 09:00

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

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

Kính gửi: Anh/chị tungtest1
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 17/03/2022 có 13 tin liên quan đến các từ khóa anh/chị đang
quan tâm. "điều hoà, thông gió, hút khói, bảo trì" 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 4.723.707.000 VND (Bốn tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bảy trăm lẻ bảy nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 50.000.000 VND (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

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 20220339255  -   01

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 21:42

Số hiệu KHLCNT 20220314639

Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đột xuất xử lý các vị trí
điểm tiền ẩn, vị trí có nguy cơ mất ATGT và tăng cường hệ thống ATGT trên
đoạn đèo Mã Pì Lèng Km153 - Km163, QL.4C, tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang

Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Giang. Địa chỉ: Số 380, đường Nguyễn
Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Số điện thoại/Fax: 02193 866.289
Bên mời thầu: Ban QLDA Bảo trì đường bộ. Địa chỉ: Số 380, đường Nguyễn
Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Số điện thoại: 02193.861.823.

Tên gói thầu Thi công xây lắp công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Sửa chữa đột xuất xử lý các vị trí điểm tiền ẩn, vị trí có nguy cơ mất ATGT và
tăng cường hệ thống ATGT trên đoạn đèo Mã Pì Lèng Km153 - Km163,
QL.4C, tỉnh Hà Giang

Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí sự nghiệp giao chi hoạt động kinh tế đường bộ (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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034093700/126/QD phe duyet 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=20220340937&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034093700/3543/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=20220340937&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220340937&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034093700/581/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=20220340937&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034093700/6117/Chuong VIII .pdf
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Thời gian thực hiện hợp đồng 6 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 18:09

Đến ngày 27/03/2022 09:00

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 Hà Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 27/03/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 12.536.779.844 VND (Mười hai tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm bảy
mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi bốn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 188.000.000 VND (Một trăm tám mươi 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
Hồ sơ thiết kế

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 Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220331924  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 18:29

Số hiệu KHLCNT 20220160221

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng tràn
Km20+600 và Km24+50, QL.280, tỉnh Hà Giang

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033925501/2112/100 QD phe duyet DTGT va 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=20220339255&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033925501/9376/3. E-HSMT - Chuong III ok.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=20220339255&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220339255&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033925501/2763/5. E-HSMT - Chuong V.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220339255&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033925501/8668/8. E-HSMT - Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033925501/5842/HSMT ban ve Ma Pi Leng.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/thi-cong-xay-lap-cong-trinh-1567749
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Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang

Chủ đầu tư

+ Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Giang. Địa chỉ: Số 380, đường
Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Số điện thoại/Fax:
02193.866.289 + Bên mời thầu: Ban QLDA Bảo trì đường bộ. Địa chỉ: Số 380,
đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Số điện thoại:
02193.861.823

Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Sửa chữa hư hỏng tràn Km20+600 và Km24+50, QL.280, tỉnh Hà Giang

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 05 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 18:29

Đến ngày 28/03/2022 08:30

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 Hà Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 28/03/2022 08:30

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

Dự toán gói thầu 5.729.133.150 VND (Năm tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu một trăm ba mươi
ba nghìn một trăm năm mươi đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 85.000.000 VND (Tám 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
5-02.pdf

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033192400/9534/92.QD PHE DUYET GGT VA HSMT toan bi.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=20220331924&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033192400/9283/E-HSMT Tran QL.280 - Chuong III.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=20220331924&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220331924&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033192400/6568/E-HSMT Tran QL.280 - Chuong V.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220331924&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033192400/2939/E-HSMT Tran QL.280 - Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033192400/9069/5-01.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033192400/3491/5-02.pdf
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Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
4

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220315740  -   01

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 17:21

Số hiệu KHLCNT 20220143231

Tên KHLCNT KHLCNT xây lắp Km45-Km48, QL.43

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Sơn La, số 188 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Sơn La,
điện thoại: 0212.3852.124,fax: 0212.3853.243

Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km45-Km48 (xã Nà Mường - Hua
Păng) và điểm nguy cơ mất ATGT Km47+250-Km47+450, QL.43, tỉnh Sơn La

Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/03/2022 15:25

Đến ngày 24/03/2022 08:00

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 Sơn La

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 24/03/2022 08:00

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

Dự toán gói thầu 12.631.349.000 VND (Mười hai tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu ba trăm bốn
mươi chín nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu
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Số tiền bảo đảm dự thầu 189.000.000 VND (Một trăm tám mươi chín 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
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 20220336949  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 16:17

Số hiệu KHLCNT 20220160555

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt
đường và công trình đoạn Km141+400 ÷ Km143, QL.4C, tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang

Chủ đầu tư

+ Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Giang. Địa chỉ: Số 380, đường
Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Số điện thoại/Fax:
02193.866.289 + Bên mời thầu: Ban QLDA Bảo trì đường bộ. Địa chỉ: Số 380,
đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Số điện thoại:
02193.861.823

Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km141+400 ÷ Km143,
QL.4C, tỉnh Hà Giang

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 5 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/2022/03/2022031574001/8743/153_qd pd sua doi e-hsmt xay lap sc km45-km48 ql.43_ht.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=20220315740&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031574001/9327/Chuong III. Tieu chuan danh gia ho so du thau.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=20220315740&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220315740&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031574001/5582/Chuong V. Yeu cau ve ky thuat.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220315740&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031574001/9496/Chuong VIII. Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031574001/9375/Ho so dieu chinh BVTC Km45-Km48 QL43.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/thi-cong-xay-dung-cong-trinh-1555897
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 16:17

Đến ngày 27/03/2022 08:00

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 Hà Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 27/03/2022 08:00

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

Dự toán gói thầu 5.680.201.779 VND (Năm tỷ sáu trăm tám mươi triệu hai trăm lẻ một nghìn
bảy trăm bảy mươi chín đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 85.000.000 VND (Tám 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
6

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033694900/8460/11. QD 99 PH GGT va 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=20220336949&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033694900/9604/E-HSMT Km141400 - Km143 - Chuong III.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=20220336949&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220336949&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033694900/6668/E-HSMT Km141400 - Km143 - Chuong V.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220336949&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033694900/7023/E-HSMT Km141400 - Km143 - Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033694900/8216/Km141400 - Km143.pdf
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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

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
7

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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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 20220339421  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 15:34

Số hiệu KHLCNT 20220150212

Tên KHLCNT Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm SAP ERP

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ DVL Miền Nam

Tên gói thầu Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm SAP ERP

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm SAP ERP

Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn hoạt động kinh doanh

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 36 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 15:34

Đến ngày 26/03/2022 15:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 26/03/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 3.812.932.440 VND (Ba tỷ tám trăm mười hai triệu chín trăm ba mươi hai
nghìn bốn trăm bốn mươi đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 50.000.000 VND (Năm mươi 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
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 20220334209  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 15:07

Số hiệu KHLCNT 20220333509

Tên KHLCNT Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Km74+00-Km121+678, Quốc lộ
4A tỉnh Cao Bằng từ 01/01/2022 đến 31/3/2024

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Cao Bằng, Địa chỉ: số 01 phố Hoàng Như,
phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Số điện thoại:
02063.952.358, Fax: 02063.952.274

Tên gói thầu Quản lý, BDTX đường và cầu đoạn Km74+00-Km121+678, QL.4A tỉnh Cao
Bằng (Từ 01 4 2022 đến 31 3 2024)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Tên sản phẩm, dịch vụ: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn km74+00-
km121+678, Quốc lộ 4A, tỉnh Cao Bằng từ 01/01/2022 đến 31/3/2024

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 24 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 15:07

Đến ngày 26/03/2022 15:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033942100/2843/QDPheDuyetHSMT2.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=20220339421&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033942100/6211/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=20220339421&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220339421&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033942100/7237/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=20220339421&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033942100/6460/CHUONG VIII.pdf
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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 Cao Bằng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 26/03/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 4.912.800.000 VND (Bốn tỷ chín trăm mười hai triệu tám trăm nghìn đồng
chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 60.000.000 VND (Sáu 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
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 20220338143  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 14:25

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu
Gói thầu SCMĐ2-NBLC-2021: Thi công công trình sửa chữa định kỳ lún võng,
hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt mặt đường tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn
Km48+088-Km244+155

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa định kỳ lún võng, hằn lún vệt bánh
xe, rạn nứt mặt đường tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Nguồn vốn
Từ nguồn chi phí bảo trì, sửa chữa định kỳ các tuyến đường cao tốc theo
phương án tài chính 05 dự án tại Quyết định số 3789/QĐ-BGTVT ngày
23/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Bên mời thầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Số hiệu KHLCNT 20210428911

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033420900/4459/1_QD PD HSMT Km74-Km121 QL4A.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=20220334209&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033420900/9155/2_Chuong III Tieu chuan danh gia ho so du thau Km74-Km121 QL4A.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=20220334209&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220334209&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033420900/4965/3_Chuong V Yeu cau ve ky thuat Km74-Km121 QL4A.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220334209&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033420900/9493/4_Chuong VIII Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033420900/4899/5_HSQL Km74-Km121 QL4A.rar
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Tên KHLCNT
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công
trình sửa chữa định kỳ lún võng, hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt mặt đường
tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

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 16/03/2022 14:25

Đến ngày 08/04/2022 14:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 08/04/2022 14:00

Địa điểm mở thầu Tầng 5 Tháp A, toà nhà Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu 650.000.000 VND (Sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 02 Tháng

Nội dung chính của gói thầu Thi công công trình sửa chữa định kỳ lún võng, hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt
mặt đường tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km48+088-Km244+155

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
Hồ sơ thiết kế
File khác

Làm rõ 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 20220318444  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 14:20

Số hiệu KHLCNT 20220318244

Tên KHLCNT
Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và cung cấp thiết bị vật tư các loại máy
lạnh và hệ thống điện năm 2022 tại tòa nhà 81 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q.PN;
06 Phổ Quang; 01/1 Phan Đăng Lưu, P3, QBT; 06 Hoàng Minh Giám và các
trạm ngắt

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Điện lực Gia Định

Tên gói thầu
Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và cung cấp thiết bị vật tư các loại máy
lạnh và hệ thống điện năm 2022 tại tòa nhà 81 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q.PN;
06 Phổ Quang; 01 1 Phan Đăng Lưu, P3, QBT; 06 Hoàng Minh Giám và các
trạm ngắt

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/2022/03/2022033814300/1185/QD 112 phe duyet HSMT 16-3-2022.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033814300/5262/HSMT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033814300/1392/Ban ve 12.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033814300/9120/Ban ve 34 cdkt thuyet minh.rar
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Tên dự toán mua sắm
Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và cung cấp thiết bị vật tư các loại máy
lạnh và hệ thống điện năm 2022 tại tòa nhà 81 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q.PN;
06 Phổ Quang; 01/1 Phan Đăng Lưu, P3, QBT; 06 Hoàng Minh Giám và các
trạm ngắt

Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2022

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 306 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 14:20

Đến ngày 22/03/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 20 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 22/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 372.175.925 VND (Ba trăm bảy mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn
chín trăm hai mươi lăm đồng chẵn)

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Yêu cầu báo giá
[Mục 1 - Phạm vi cung cấp]
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương III: Dự thảo hợp đồng
ho so yeu cau.rar

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 20220332509  -   00

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 09:44

Số hiệu KHLCNT 20220332452

Tên KHLCNT Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh 9 tháng cuối năm
2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031844400/9527/0606QD 14-3-2022 PD HSYC bao tri may lanh va HTD.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/chuong I Yeu cau bao gia.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220318444&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220318444&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9&bid_type=1&supplier_id=0&bidMethod=chctrg
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031844400/927/7 Chuong III Bieu mau hop dong - Bao tri May lanh va he thong dien 2022.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031844400/7330/ho so yeu cau.rar
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Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp kinh tế

Chủ đầu tư

+ Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Ninh Bình; Địa chỉ: Số 40, đường Lê Đại
Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại:
02293.871.129;Fax: 02293.889.678 + Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Vốn
sự nghiệp kinh tế , địa chỉ: Số 40, đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình,
TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 0229.3896.828; Fax:
0229.3898.229

Tên gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh 9 tháng cuối năm
2022

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh (Kinh phí bảo trì đường bộ 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 9 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/03/2022 09:44

Đến ngày 26/03/2022 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 Tỉnh Ninh Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 26/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 9.074.046.000 VND (Chín tỷ bảy mươi bốn triệu bốn mươi sáu nghìn đồng
chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 130.000.000 VND (Một trăm 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
Thuyet minh.pdf

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/2022/03/2022033250900/2518/22. 186-QD-SGTVT Ho so moi thau.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=20220332509&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033250900/3244/Chuong 3 Tieu chuan danh gia.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=20220332509&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220332509&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033250900/1934/Chuong 5 Yeu cau ve ky thuat.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=20220332509&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033250900/3711/Chuong 8 Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022033250900/6682/Thuyet minh.pdf
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Hội nghị tiền đấu thầu
12

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220309609  -   01

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 09:34

Số hiệu KHLCNT 20220212945

Tên KHLCNT Xây lắp Km232-Km237 QL.279

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Sơn La, số 188 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Sơn La,
điện thoại: 0212.3852.124,fax: 0212.3853.243

Tên gói thầu Thi công sửa chữa công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và chỉnh trang hệ
thống an toàn giao thông đoạn Km232-Km237 và xử lý điểm nguy cơ mất an
toàn giao thông tại Km235+485-Km235+965, QL.279, tỉnh Sơn La

Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)

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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/03/2022 08:41

Đến ngày 21/03/2022 14:30

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 Sơn La

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 21/03/2022 14:30

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

Dự toán gói thầu 19.161.951.000 VND (Mười chín tỷ một trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm
năm mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 287.000.000 VND (Hai trăm tám mươi 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

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
13

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220217715  -   01

Thời điểm đăng tải 16/03/2022 09:08

Số hiệu KHLCNT 20220217489

Tên KHLCNT Thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai

Chủ đầu tư - Sở GTVT-XD Lào Cai - Ban quản lý bảo trì đường bộ

Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Sửa chữa mặt cầu, khe co giãn và hệ thống ATGT các cầu: Bản Mạc, Làng
Mạ, Nậm Mu, Nậm Miện, Nậm Con, trên QL.279, tỉnh Lào Cai

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 03 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 11/03/2022 14:46

Đến ngày 22/03/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030960901/3369/150_qd pd sua doi e-hsmt xay lap sc km232-km237 ql.279_thay ban da gui.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=20220309609&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030960901/5252/Chuong III. TIEU CHUAN DANH GIA E-HSDT.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220309609&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220309609&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030960901/2001/Chuong V. YEU CAU VE KY THUAT.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220309609&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030960901/4292/Chuong VIII. BIEU MAU HOP DONG.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030960901/4300/Ho so dieu chinh BVTC.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/thi-cong-sua-chua-cong-trinh-1553456
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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 Lào Cai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 22/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 3.018.600.000 VND (Ba tỷ mười tám triệu sáu trăm 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

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/2022/02/2022021771501/9884/QD 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=20220217715&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022021771501/5829/Chuong III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220217715&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220217715&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022021771501/9839/Chuong V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220217715&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022021771501/4042/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022021771501/4620/Ho so thiet ke.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/thi-cong-xay-dung-cong-trinh-1560859

