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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 20220319775  -   00

Thời điểm đăng tải 26/03/2022 10:10

Số hiệu KHLCNT 20220212190

Tên KHLCNT Duy tu, sửa chữa tuyến đường Võ Văn Kiệt

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Trung tâm Quản lý,bảo trì công trình giao thông

Chủ đầu tư
+ Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Số 269 đường Trần
Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. + Bên mời thầu:
Trung tâm Quản lý, bảo trì công trình giao thông. Địa chỉ: Số 269, Trần Hưng
Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường Võ Văn Kiệt

Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông năm 2022 (theo Quyết
định 3010/QĐ-UBND ngày 29/12/2021) của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

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 26/03/2022 10:10

Đến ngày 07/04/2022 16:40

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 Cà Mau

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 16:40

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 27/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị tungtest1
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 27/03/2022 có 2 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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Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu 13.589.483.904 VND (Mười ba tỷ năm trăm tám mươi chín triệu bốn trăm tám
mươi ba nghìn chín trăm lẻ bốn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 203.000.000 VND (Hai trăm lẻ 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
Hồ sơ thiết kế
DINH KEM KHAC.rar

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 20220361386  -   00

Thời điểm đăng tải 26/03/2022 09:37

Số hiệu KHLCNT 20220360664

Tên KHLCNT Dịch vụ bảo trì, tẩy rửa đường ống cấp nước, tanh chứa, hệ thống xử lý nước
RO khoa Thận nhân tạo năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Tên gói thầu Dịch vụ bảo trì, tẩy rửa đường ống cấp nước, tanh chứa, hệ thống xử lý nước
RO khoa Thận nhân tạo năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Thuê dịch vụ bảo trì, tẩy rửa đường ống cấp nước, tanh chứa, hệ thống xử lý
nước RO khoa Thận nhân tạo năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu tại 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

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 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/2022/03/2022031977500/8212/QD PD E-HSMT VO VAN KIET.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=20220319775&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031977500/4804/CHUONG III -TC 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=20220319775&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220319775&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031977500/1141/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=20220319775&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031977500/9447/CHUONG VIII-BIEU MAU HOP DONG.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031977500/9386/ban ve - DT.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031977500/8403/DINH KEM KHAC.rar
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 26/03/2022 09:37

Đến ngày 05/04/2022 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 Ninh Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 05/04/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 166.665.600 VND (Một trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn
sáu trăm đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 2.000.000 VND (Hai 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
E-HSMT HT mang DTQG.pdf

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/2022/03/2022036138600/2103/qd_930.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=20220361386&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036138600/6927/Chuong III. Tieu chuan danh gia E-HSDT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong PTV_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220361386&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220361386&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036138600/2910/Chuong V. Yeu cau ve ky thuat.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI dieu kien chung hop dong_ptv.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220361386&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036138600/1464/Chuong VIII. Bieu mau hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036138600/4832/E-HSMT HT mang DTQG.pdf

