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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 20220371095  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 17:43

Số hiệu KHLCNT 20220370917

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 4: Mua sắm vật tư cho máy trong can thiệp dây chằng, khớp

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của 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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 17:43

Đến ngày 07/04/2022 18:00

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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 18:00

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

Dự toán gói thầu 2.300.000.000 VND (Hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 29/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 29/03/2022 có 13 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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Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 23.000.000 VND (Hai mươi 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
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 20220371076  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 17:39

Số hiệu KHLCNT 20220370917

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 3: Mua sắm vật tư can thiệp nội soi dây chằng trong chấn thương

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của 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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 17:39

Đến ngày 07/04/2022 18:00

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/2022/03/2022037109500/8872/QD phe duyet E-HSMT G4.docx
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=20220371095&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037109500/3296/E-HSMT G4 C3.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=20220371095&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220371095&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037109500/7527/E-HSMT G4 C5.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=20220371095&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037109500/6009/E-HSMT G4 C8.docx
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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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 18:00

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

Dự toán gói thầu 1.308.000.000 VND (Một tỷ ba trăm lẻ tám triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 14.000.000 VND (Mười bốn 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
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 20220371062  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 17:37

Lĩnh vực Hỗn hợp

Gói thầu Nâng cấp bộ biến tần cho quạt công nghệ lọc bụi tĩnh điện hệ thống làm
nguội clinke dây chuyền 1 (08FA120)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nâng cấp bộ biến tần cho quạt công nghệ lọc bụi tĩnh điện hệ thống làm
nguội clinke dây chuyền 1 (08FA120)

Nguồn vốn Ngân sách đầu tư thường niên năm 2022 của Công ty XM Nghi Sơn

Bên mời thầu Công ty xi măng Nghi Sơn

Số hiệu KHLCNT 20220371017

Tên KHLCNT Nâng cấp bộ biến tần cho quạt công nghệ lọc bụi tĩnh điện hệ thống làm
nguội clinke dây chuyền 1 (08FA120)

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037107600/1980/QD phe duyet E-HSMT G3.docx
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=20220371076&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037107600/5955/E-HSMT G3 C3.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=20220371076&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220371076&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037107600/3199/E-HSMT G3 C5.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=20220371076&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037107600/8588/E-HSMT G3 C8.docx
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Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ 28/03/2022 17:37

Đến ngày 13/04/2022 09:30

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 13/04/2022 10:00

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

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

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

Thời gian thực hiện hợp đồng 7 Tháng

Nội dung chính của gói thầu

Cung cấp 01 bộ biến tần và các phụ tùng cho quạt công nghệ lọc bụi tĩnh
điện hệ thống làm nguội clinke dây chuyền 1 (08FA120); Cung cấp tủ điều
khiển tại chỗ và các phụ kiện khác; Cung cấp cáp trung thế và các lọa cáp đo
lường, cáp điều khiển; Lắp đặt bộ biến tần mới, cáp các loại và các phụ kiện;
Thiết kế bản vẽ và sửa đổi phần mềm điều PLC MELSEC và CNS để điều
khiển khối biến tần từ trung tâm và tại chỗ; Chạy thử không tải và có tải bộ
biến tần mới; Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành bộ biến tần mới.

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

Quyết định (phê duyệt/ sửa đổi) hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu

Làm rõ HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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 20220371049  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 17:34

Số hiệu KHLCNT 20220370917

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 2: Mua sắm vật tư phẫu thuật dây chằng, khớp bệnh lý

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của đơn vị

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037106200/3570/Quyet dinh phe duyet HSMT_2022-EngE-02-D.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037106200/4573/HSMT_2022-EngE-02-D.pdf
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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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 17:34

Đến ngày 07/04/2022 18:00

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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 18:00

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

Dự toán gói thầu 2.860.000.000 VND (Hai tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 29.000.000 VND (Hai 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

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 20220371016  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 17:27

Số hiệu KHLCNT 20220370917

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037104900/1761/QD phe duyet E-HSMT G2.docx
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=20220371049&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037104900/7132/E-HSMT G2 C3.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=20220371049&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220371049&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037104900/9088/E-HSMT G2 C5.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=20220371049&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037104900/1009/E-HSMT G2 C8.docx
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Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 1: Mua sắm khớp nhân tạo

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư can thiệp dây chằng, khớp phục vụ hoạt động chuyên môn
của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của 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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 17:27

Đến ngày 07/04/2022 18:00

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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 18:00

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

Dự toán gói thầu 6.140.000.000 VND (Sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 62.000.000 VND (Sáu mươi 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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
6

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037101600/696/QD phe duyet E-HSMT G1.docx
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=20220371016&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037101600/1961/E-HSMT G1 C3.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=20220371016&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220371016&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037101600/6600/E-HSMT G1 C5.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=20220371016&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037101600/1551/E-HSMT G1 C8.docx
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Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220370890  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 16:58

Số hiệu KHLCNT 20220370504

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 4: Mua sắm quả lọc hấp phụ Cytokine

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của 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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 16:58

Đến ngày 07/04/2022 17:00

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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 17:00

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

Dự toán gói thầu 483.000.000 VND (Bốn trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
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Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có
thể tải về bằng Internet
Explorer, vui lòng xem
hướng dẫn tại đây!

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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 20220370839  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 16:53

Số hiệu KHLCNT 20220370504

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 3: Mua sắm vật tư chạy thận nhân tạo

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của 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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 16:53

Đến ngày 07/04/2022 17:00

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 Quảng Ninh

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037089000/1425/QD phe duyet E-HSMT G4.docx
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=20220370890&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037089000/626/E-HSMT G4 C3.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=20220370890&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220370890&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037089000/2579/E-HSMT G4 C5.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=20220370890&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037089000/4803/E-HSMT G4 C8.docx
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Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 17:00

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

Dự toán gói thầu 2.098.392.000 VND (Hai tỷ chín mươi tám triệu ba trăm chín mươi hai nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 21.000.000 VND (Hai mươi mốt 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
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 20220370806  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 16:46

Số hiệu KHLCNT 20220370504

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 2: Mua sắm vật tư lọc máu cho các máy lọc máu liên tục Fresenius

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của 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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037083900/1137/QD phe duyet E-HSMT G3.docx
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=20220370839&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037083900/6004/E-HSMT G3 C3.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=20220370839&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220370839&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037083900/9023/E-HSMT G3 C5.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=20220370839&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037083900/4924/E-HSMT G3 C8.docx
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Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 16:46

Đến ngày 07/04/2022 17:00

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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 17:00

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

Dự toán gói thầu 783.410.000 VND (Bảy trăm tám mươi ba triệu bốn trăm mười nghìn đồng
chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 8.000.000 VND (Tám triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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 20220370648  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 16:40

Số hiệu KHLCNT 20220370504

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 1: Mua sắm vật tư lọc máu cho các máy lọc máu liên tục B.Braun

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037080600/6315/QD phe duyet E-HSMT G2.docx
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=20220370806&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037080600/9705/E-HSMT G2 C3.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=20220370806&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220370806&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037080600/2933/E-HSMT G2 C5.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=20220370806&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037080600/4412/E-HSMT G2 C8.docx
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Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư lọc máu phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bãi
Cháy năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu của 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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 16:40

Đến ngày 07/04/2022 17:00

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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 17:00

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

Dự toán gói thầu 842.326.000 VND (Tám trăm bốn mươi hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 9.000.000 VND (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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
10

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037064800/2857/QD phe duyet E-HSMT G1.docx
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=20220370648&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037064800/2281/E-HSMT G1 C3.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=20220370648&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220370648&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037064800/4811/E-HSMT G1 C5.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=20220370648&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037064800/2983/E-HSMT G1 C8.docx
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Số TBMT 20220370066  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 15:36

Số hiệu KHLCNT 20220369425

Tên KHLCNT
Cung cấp sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao cho hoạt động xét nghiệm
SARS-CoV-2 từ nguồn thu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2022 của Viện
Pasteur Nha Trang

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Viện Pasteur Nha Trang

Tên gói thầu Cung cấp sinh phẩm chiết tách DNA RNA bằng hạt từ cho chạy máy chiết
tách tự động

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
Mua sắm sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao cho hoạt động xét nghiệm
SARS-CoV-2 từ nguồn thu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2022 của Viện
Pasteur Nha Trang

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2022 của Viện Pasteur Nha
Trang

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

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 15:36

Đến ngày 07/04/2022 15:45

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 Khánh Ho

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 15:45

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

Dự toán gói thầu 677.376.000 VND (Sáu trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 10.160.000 VND (Mười triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
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Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có
thể tải về bằng Internet
Explorer, vui lòng xem
hướng dẫn tại đây!

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

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 20220369564  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 14:57

Số hiệu KHLCNT 20220369407

Tên KHLCNT Bảo dưỡng định kỳ bình chữa cháy cho các cơ sở năm 2022 thuộc

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4

Tên gói thầu Bảo dưỡng định kỳ bình chữa cháy cho các cơ sở năm 2022 thuộc

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Bảo dưỡng định kỳ bình chữa cháy cho các cơ sở năm 2022 thuộc

Chi tiết nguồn vốn CPSX 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 15 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 14:57

Đến ngày 31/03/2022 15:30

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 Cần Thơ

Mở thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037006600/7561/9. QD603.IPN phe duyet E-HSMT.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=20220370066&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037006600/6599/Chuong III.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=20220370066&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220370066&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037006600/7225/Chuong V.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=20220370066&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037006600/1534/Chuong VIII.docx
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Thời điểm đóng/mở thầu 31/03/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 87.045.233 VND (Tám mươi bảy triệu bốn mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi
ba 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
7d-Phu luc - Tieu chuan danh gia Bao gia Bao tri Binh PCCC 2022.docx

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
12

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 20220353545  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 11:53

Số hiệu KHLCNT 20220352284

Tên KHLCNT Cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu của bệnh viện

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 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/03/2022 11:53

Đến ngày 04/04/2022 12:00

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 Quảng Ninh

Mở thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036956400/6539/QDBYCBG.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=20220369564&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220369564&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/2022/03/2022036956400/6599/7e-Chuong III -Du thao HD-2022.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036956400/6663/7d-Phu luc - Tieu chuan danh gia Bao gia Bao tri Binh PCCC 2022.docx
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Thời điểm đóng/mở thầu 04/04/2022 12:00

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

Dự toán gói thầu 669.960.000 VND (Sáu trăm sáu mươi chín triệu chín trăm sáu 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
13

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 20220368332  -   00

Thời điểm đăng tải 28/03/2022 10:19

Số hiệu KHLCNT 20220155865

Tên KHLCNT
Sửa chữa khe co giãn cầu Huy Ngạc Km152+100, cầu Suối Long
Km154+930; sửa chữa Cống Dùm Km144+00, cống Chảy Km143+230 và
Cống Km143+600; sửa chữa tấm đón nước và bó vỉa đoạn Km151+500-
Km154+940, Quốc lộ 37, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên - Số 350, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0903477752

Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Sửa chữa khe co giãn cầu Huy Ngạc Km152+100, cầu Suối Long
Km154+930; sửa chữa Cống Dùm Km144+00, cống Chảy Km143+230 và
Cống Km143+600; sửa chữa tấm đón nước và bó vỉa đoạn Km151+500-
Km154+940, Quốc lộ 37, tỉnh Thái Nguyên

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035354500/8949/16. QD 553_22.3.2022 phe duyet E-HSMT.doc
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=20220353545&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035354500/7397/13. 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=20220353545&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220353545&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035354500/4360/13. 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=20220353545&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035354500/1562/13. Chuong VIII E-HSMT.doc
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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 28/03/2022 10:19

Đến ngày 07/04/2022 10:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Thái Nguyên

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 10:30

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

Dự toán gói thầu 4.193.463.912 VND (Bốn tỷ một trăm chín mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi
ba nghìn chín trăm mười hai 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

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/2022/03/2022036833200/7417/1. Quyet dinh phe duyet Ho so moi thau so 138.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=20220368332&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833200/8363/03. Chuong III Tieu chuan danh gia HSDT 1b.doc
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=20220368332&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220368332&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833200/41/05. Chuong V Yeu cau ve ky thuat muc 2 to.doc
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=20220368332&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833200/8293/08. Chuong VIII Bieu mau hop dong.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833200/8619/3. Tap ban ve.rar

