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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 20220359337  -   00

Thời điểm đăng tải 23/03/2022 21:01

Số hiệu KHLCNT 20220359328

Tên KHLCNT Trường mầm non Minh Quang B (khu Đá Chông)

Lĩnh vực Xây lắp

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

Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì. Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba
Vì, thành phố Hà Nội.

Tên gói thầu Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng + PCCC.

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường mầm non Minh Quang B (khu Đá Chông)

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 một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/03/2022 21:01

Đến ngày 03/04/2022 21:15

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 03/04/2022 21:15

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 24/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 24/03/2022 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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Dự toán gói thầu 12.241.210.966 VND (Mười hai tỷ hai trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm mười
nghìn chín trăm sáu mươi sáu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 150.000.000 VND (Một 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

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 20220357815  -   00

Thời điểm đăng tải 23/03/2022 15:42

Số hiệu KHLCNT 20220356572

Tên KHLCNT Trang bị máy phát điện 12KVA và 20KVA chạy dầu Diesel cho các trạm BTS-
VNPT Quảng Trị năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Viễn Thông Quảng Trị-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên gói thầu Trang bị máy phát điện 12KVA và 20KVA chạy dầu Diesel cho các trạm BTS-
VNPT Quảng Trị năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Trang bị máy phát điện 12KVA và 20KVA chạy dầu Diesel cho các trạm BTS-
VNPT Quảng Trị năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Khấu hao tài sản

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 10 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/2022/03/2022035933700/6761/QD duyet 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=20220359337&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035933700/6700/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=20220359337&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220359337&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035933700/616/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=20220359337&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035933700/2977/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035933700/9884/Truong mam non Minh Quang B.rar
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Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/03/2022 15:42

Đến ngày 30/03/2022 15:45

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 10 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Quảng Trị

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 30/03/2022 15:45

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

Dự toán gói thầu 1.609.520.000 VND (Một tỷ sáu trăm lẻ chín triệu năm trăm hai mươi nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 20.000.000 VND (Hai 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
eHSMT_ VTQT_MAY NO 12KVA VA 20 KVA Final.pdf

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 20220353230  -   00

Thời điểm đăng tải 23/03/2022 13:39

Số hiệu KHLCNT 20220129852

Tên KHLCNT Sửa chữa, bảo dưỡng 02 xe cứu hỏa phục vụ công tác PCCC năm 2021

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tên gói thầu Sửa chữa, bảo dưỡng 02 xe cứu hỏa phục vụ công tác PCCC năm 2021

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Sửa chữa, bảo dưỡng 02 xe cứu hỏa phục vụ công tác PCCC năm 2021

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035781500/4220/69QDVNPTQTIKTDT.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=20220357815&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035781500/9961/3- Chuong III. TIEU CHUAN DANH GIA E-HSDT.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=20220357815&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220357815&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035781500/6295/5- Chuong V. YEU CAU KY THUAT.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=20220357815&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035781500/1177/8- Chuong VIII. BIEU MAU HOP DONG.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035781500/5732/eHSMT_ VTQT_MAY NO 12KVA VA 20 KVA Final.pdf
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Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh

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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/03/2022 13:39

Đến ngày 30/03/2022 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 Thành phố Hải Phòng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 30/03/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 464.955.548 VND (Bốn trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm năm mươi lăm
nghìn năm trăm bốn mươi tám đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 6.970.000 VND (Sáu triệu chín trăm bảy mươi 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
5. HSMT goi 2 xe cuu hoa.pdf

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
4

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 20220357467  -   00

Thời điểm đăng tải 23/03/2022 11:56

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035323000/8957/8.QD phe duyet E-HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I chi dan nha thau _ptv.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220353230&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035323000/3423/5. HSMT goi 2 xe cuu hoa chuong 3.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=20220353230&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220353230&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035323000/9266/5. HSMT goi 2 xe cuu hoa chuong 5.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=20220353230&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035323000/9607/5. HSMT goi 2 xe cuu hoa chuong 8.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035323000/3203/5. HSMT goi 2 xe cuu hoa.pdf
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Số hiệu KHLCNT 20220221298

Tên KHLCNT Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ hoạt động của Cảng vụ Hàng hải
Quảng Ninh

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh

Chủ đầu tư
Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh (Địa chỉ: số 01 đường Cái Lân, phường Bãi
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Điện thoại: 0203.3826137; Fax:
0203 3825604; Email: cangvuhhqn@gmail.com

Tên gói thầu Gói thầu số 02: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ hoạt động của Cảng vụ Hàng hải
Quảng Ninh

Chi tiết nguồn vốn Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/03/2022 11:56

Đến ngày 01/04/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 01/04/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 1.089.000.000 VND (Một tỷ tám mươi chín triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 15.000.000 VND (Mười 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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035746700/4517/221 QD CVHHQN - E-HSMT xe o to.signed.signed.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=20220357467&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035746700/3371/Chuong III. Tieu chuan danh gia.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220357467&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220357467&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035746700/6149/Chuong V.Yeu cau ky thuat.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220357467&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035746700/8207/Chuong VIII. Bieu mau hop dong.pdf
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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 20220340624  -   01

Thời điểm đăng tải 23/03/2022 11:45

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 28/03/2022 15:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 28/03/2022 15:00

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

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)
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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

Thông báo liên quan [ 00 ]

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 20220356835  -   00

Thời điểm đăng tải 23/03/2022 10:28

Số hiệu KHLCNT 20220340510

Tên KHLCNT
Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn dự án:
Cải tạo, xây mới trường tiểu học Yên Nghĩa phân khu B, phường Yên Nghĩa,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông

Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông. Địa điểm: Số 169 đường Lê Hồng
Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

Tên gói thầu Gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (XD, trạm biến áp và
PCCC)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cải tạo, xây mới trường tiểu học Yên Nghĩa, phân khu B, phường Yên Nghĩa,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận Hà Đông

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 45 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/03/2022 10:28

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062401/8232/QD sua doi.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=01&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062401/173/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=01&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220340624&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062401/7980/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=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034062401/7546/Chuong VIII.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/mua-hoa-chat-chay-qrt-pcr-mot-buoc-cho-trung-tam-te-bao-goc-va-di-truyen-1567550
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Đến ngày 12/04/2022 11:00

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 12/04/2022 11:00

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

Dự toán gói thầu 568.127.000 VND (Năm trăm sáu mươi tám triệu một trăm hai mươi bảy
nghìn đồng chẵn)

Điểm đánh giá

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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 20220356318  -   00

Thời điểm đăng tải 23/03/2022 08:43

Số hiệu KHLCNT 20220351879

Tên KHLCNT Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ Chợ Tam Kỳ năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Ban quản lý chợ thành phố Tam Kỳ

Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ Chợ Tam Kỳ năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ Chợ Tam Kỳ năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu sự nghiệp đơn vị

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/2022/03/2022035683500/9914/QD PD E_HSMT.rar
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=20220356835&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035683500/2306/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/2022/03/2022035683500/5790/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=20220356835&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035683500/9011/C8.pdf
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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 23/03/2022 08:43

Đến ngày 02/04/2022 09:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 30 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Quảng Nam

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 02/04/2022 09:30

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

Dự toán gói thầu 231.294.000 VND (Hai trăm ba mươi mốt triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 3.000.000 VND (Ba triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035631800/7396/QD phe duyet HSMT l2.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=20220356318&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035631800/3280/chuong 3.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=20220356318&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220356318&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035631800/7162/chuong 5.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=20220356318&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035631800/3854/chuong 8.pdf

