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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 20220355349  -   00

Thời điểm đăng tải 22/03/2022 16:59

Số hiệu KHLCNT 20220341899

Tên KHLCNT Chợ Bình Trị, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh

Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh. Địa chỉ số 15 Lê
Văn Chánh, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại:
(0277) 6501 509

Tên gói thầu
Gói thầu số 5: Nhà lồng chợ, Nhà điều hành chợ, Nhà vệ sinh, Nhà che máy
bơm, Đường nội bộ + Vỉa hè, Hệ thống Cấp + thoát nước, Hệ thống điện
ngoài nhà, San lấp mặt bằng + Thiết bị PCCC.

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Chợ Bình Trị, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh

Chi tiết nguồn vốn NS Thành phố (Tiền SDĐ 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 22/03/2022 16:59

Đến ngày 04/04/2022 14:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 180 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Đồng Tháp

Mở thầu

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 23/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 23/03/2022 có 7 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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Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu 7.468.821.000 VND (Bảy tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi
mốt nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Hồ sơ thiết kế

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
2

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220354615  -   00

Thời điểm đăng tải 22/03/2022 16:13

Số hiệu KHLCNT 20220354565

Tên KHLCNT Mua Foam chữa cháy AFFF 3%

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam Công ty Cổ phần Xí nghiệp tổng kho
xăng dầu Đình Vũ

Tên gói thầu Mua Foam chữa cháy AFFF 3%

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua Foam chữa cháy AFFF 3%

Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022

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

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/2022/03/2022035534900/2414/QDPD 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=20220355349&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035534900/8226/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=20220355349&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220355349&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035534900/4927/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=20220355349&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035534900/2822/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035534900/1109/BV PDF Cho Binh Tri.rar
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Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/03/2022 16:13

Đến ngày 31/03/2022 10:30

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 Hải Phòng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 31/03/2022 10:30

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

Dự toán gói thầu 285.000.000 VND (Hai trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 4.275.000 VND (Bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm 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
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 20220354633  -   00

Thời điểm đăng tải 22/03/2022 14:57

Số hiệu KHLCNT 20220354601

Tên KHLCNT
gói thầu 01VRFB/M1/2022 – “Mua sắm thiết bị và vật tư phục vụ nghiên cứu
chế thử pin vanadium giai đoạn 1” thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ
“Nghiên cứu thăm dò hệ thống pin dòng chảy flow battery”

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN M1

Tên gói thầu 01VRFB M1 2022 – “Mua sắm thiết bị và vật tư phục vụ nghiên cứu chế thử
pin vanadium giai đoạn 1”

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/2022/03/2022035461500/564/QD 61.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=20220354615&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035461500/1787/5.1. E - HO SO YEU CAU.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220354615&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220354615&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035461500/5954/5.1.3 E - YEU CAU KY THUAT.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220354615&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035461500/1181/DU THAO HOP DONG.docx
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Tên dự toán mua sắm
gói thầu 01VRFB/M1/2022 – “Mua sắm thiết bị và vật tư phục vụ nghiên cứu
chế thử pin vanadium giai đoạn 1” thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ
“Nghiên cứu thăm dò hệ thống pin dòng chảy flow battery”

Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

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 235 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/03/2022 14:57

Đến ngày 01/04/2022 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 Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 01/04/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 2.232.814.861 VND (Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu tám trăm mười bốn
nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035463300/2085/QD E-HSMT 3.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=20220354633&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035463300/3580/TCDG.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=20220354633&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220354633&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035463300/7820/YCKT 1.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=20220354633&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035463300/9376/Bieu mau Hop dong.pdf
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Số TBMT 20220353914  -   01

Thời điểm đăng tải 22/03/2022 12:03

Số hiệu KHLCNT 20220353628

Tên KHLCNT Mở rộng nhà làm việc cho khối văn phòng Công ty In Báo Nhân Dân Đà Nẵng

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Z106042 - CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư
Công ty TNHH MTV In báo Nhân dân Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 06 đường Trần
Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại:
02363835671

Tên gói thầu Gói thầu 02: Thi công xây dựng (Không bao gồm hệ thống PCCC).

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Mở rộng nhà làm việc cho khối văn phòng Công ty In Báo Nhân Dân Đà Nẵng

Chi tiết nguồn vốn Vốn tự có của Chủ đầu tư

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 22/03/2022 11:54

Đến ngày 02/04/2022 16:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Đà Nẵng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 02/04/2022 16:00

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

Dự toán gói thầu 5.585.670.476 VND (Năm tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi
nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 80.000.000 VND (Tám 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
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 Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220351804  -   01

Thời điểm đăng tải 22/03/2022 10:55

Lĩnh vực Hỗn hợp

Gói thầu Gói số 01: Thi công xây lắp và thiết bị công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hiệu bộ - Phòng ban chức năng - Giảng
đường Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hiệu bộ - Phòng ban chức năng -
Giảng đường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của Nhà trường

Bên mời thầu Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Số hiệu KHLCNT 20220316153

Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hiệu bộ -
Phòng ban chức năng - Giảng đường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng
Yên

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 21/03/2022 17:16

Đến ngày 12/04/2022 15:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 12/04/2022 15:15

Địa điểm mở thầu Hội trường G2, tòa nhà A1, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Xã
Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035391401/8521/QD so 29 - Phe duyet E-HSMT goi thau so 2.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=20220353914&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035391401/3442/CHUONG III. TIEU CHUAN DANH GIA E-HSDT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220353914&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220353914&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035391401/7280/CHUONG V. YEU CAU VE KY THUAT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220353914&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035391401/9578/CHUONG VIII. BIEU MAU HOP DONG.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035391401/8908/BV dangHTDTQG.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-02-thi-cong-xay-dung-khong-bao-gom-he-thong-pccc-1573238
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Số tiền bảo đảm dự thầu 2.000.000.000 VND (Hai tỷ đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 860 Ngày

Nội dung chính của gói thầu

Thi công xây lắp và thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng công
trình Nhà hiệu bộ- Phòng ban chức năng - Giảng đường Trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Hưng Yên với các hạng mục: *) Xây dựng: 1. Hạng mục: Kiến
trúc – kết cấu 2. Hạng mục: Điện chiếu sáng, điện nhẹ, chống sét 3. Hạng
mục: Cấp, thoát nước 4. Hạng mục: PCCC 5. Hạng mục: Chống mối *) Phần
cung cấp, lắp đặt thiết bị: Thiết bị điện, điều hòa, chống sét, thiết bị PCCC

Thông báo liên quan [ 00 ]

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
File khác

Làm rõ 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 20220352741  -   00

Thời điểm đăng tải 22/03/2022 10:53

Số hiệu KHLCNT 20220200609

Tên KHLCNT
cung cấp nguyên vật liệu, thuê khoán lao động khoa học thực hiện Dự án
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động nạo vét luồng hàng hải,
đề xuất phân vùng xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét tại vùng biển
tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Chi cục Biển và Hải đảo Thanh Hóa

Tên gói thầu

Gói thầu số 02: Cung cấp nguyên vật liệu, thuê khoán lao động khoa học
(điều tra, khảo sát, phân tích mẫu; thuê máy đo sâu hồi âm, thuê máy đo
dòng chảy, thuê máy đo sóng, thuê máy đo mực nước, thuê máy ghi hình,
thuê thiết bị dụng cụ lấy mẫu, mua hóa chất bảo quản, dụng cụ đựng mẫu
môi trường, thuê quần áo lặn và máy nén khí) thực hiện dự án

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
cung cấp nguyên vật liệu, thuê khoán lao động khoa học thực hiện Dự án
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động nạo vét luồng hàng hải,
đề xuất phân vùng xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét tại vùng biển
tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết nguồn vốn nguồn sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm

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 8 Tháng

https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-so-01-thi-cong-xay-lap-va-thiet-bi-cong-trinh-1572066
http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035180401/904/Quyet dinh phe duyet HSMT goi so 1.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035180401/7309/HSMT goi so 01 nha hieu bo.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035180401/9912/ho so up.rar
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Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/03/2022 10:53

Đến ngày 29/03/2022 19:00

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 Thanh Hoá

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 29/03/2022 19:00

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

Dự toán gói thầu 751.730.000 VND (Bảy trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm ba mươi nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

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 20220352684  -   00

Thời điểm đăng tải 22/03/2022 10:21

Số hiệu KHLCNT 20220351332

Tên KHLCNT Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động tại các
Trạm biến áp và Nhà điều hành sản xuất TTĐMT2 – Năm 2022.

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035274100/2363/QD CCBHD 122 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=20220352741&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035274100/7936/Chuong III E-HSMT.doc
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=20220352741&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220352741&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035274100/9584/Chuong V E-HSMT.doc
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=20220352741&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035274100/8538/Chuong VIII E-HSMT.doc
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Tên gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động tại các
Trạm biến áp và Nhà điều hành sản xuất TTĐMT2 – Năm 2022.

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động tại các
Trạm biến áp và Nhà điều hành sản xuất TTĐMT2 – Năm 2022.

Chi tiết nguồn vốn chi phí sản xuất năm 2022

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/03/2022 10:21

Đến ngày 25/03/2022 14:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 45 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Tiền Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 25/03/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 164.048.500 VND (Một trăm sáu mươi bốn triệu bốn mươi tám nghìn năm
trăm 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

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/2022/03/2022035268400/8995/5-QD phe duyet BYCBG E-HSMT- Bao tri bao duong HT PCCC 2022 MT2.docx
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=20220352684&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220352684&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/2022/03/2022035268400/6011/5a- Chuong3-DuthaoHDong qua mang Bao tri bao duong HT PCCC 2022 MT2.docx

