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Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220343539  -   01

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 18:04

Số hiệu KHLCNT 20220112752

Tên KHLCNT Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Phùng Hưng

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây; Địa chỉ: Số 14, phố Lê Lợi,
phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; SĐT: 02433.618.176

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công và lắp đặt thiết bị PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THCS Phùng Hưng

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thị xã Sơn Tây và các nguồn vốn hợp pháp khác

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 330 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 17/03/2022 16:28

Đến ngày 01/04/2022 18:30

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 18:30

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 30/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 30/03/2022 có 8 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 2.153.688.000 VND (Hai tỷ một trăm năm mươi ba triệu sáu trăm tám mươi
tám nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 28.000.000 VND (Hai mươi tám triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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 20220374156  -   00

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 17:06

Lĩnh vực Hỗn hợp

Gói thầu Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư (cơ, điện), gia công chế tạo nội địa
và lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật, chạy thử cho việc nâng cấp tời 206HO-101

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư (cơ, điện), gia công chế tạo nội địa
và lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật, chạy thử cho việc nâng cấp tời 206HO-101

Nguồn vốn Nguồn vốn đầu tư phát triển thường niên 2021 của Công ty Xi măng Nghi Sơn

Bên mời thầu Công ty xi măng Nghi Sơn

Số hiệu KHLCNT 20211289100

Tên KHLCNT Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư (cơ, điện), gia công chế tạo nội địa
và lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật, chạy thử cho việc nâng cấp tời 206HO-101

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 29/03/2022 17:06

Đến ngày 26/04/2022 14:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034353901/856/QD 88. BQLDA.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=20220343539&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034353901/4645/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=20220343539&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220343539&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034353901/992/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=20220343539&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034353901/1624/CHUONG VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034353901/7199/Ban ve thiet ke PCCC Phung Hung.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-so-03-thi-cong-va-lap-dat-thiet-bi-pccc-1568824
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Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 26/04/2022 14:10

Địa điểm mở thầu Văn phòng nhà máy Xi măng 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 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 9 Tháng

Nội dung chính của gói thầu
1. Khảo sát, thiết kế và cung cấp trọn bộ cầu trục 50T/30T. 2. Cung cấp trọn
bộ ray, dầm. 3. Cung cấp dụng cụ, nhân lực để tháo cầu trục cũ, dầm, ray và
lắp đặt bộ mới. 4. Kết nối hệ thống cáp điện, cáp điều khiển 5. Chạy thử. 6.
Bảo hành

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
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 20220374453  -   00

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 16:55

Số hiệu KHLCNT 20220374310

Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án: Bảo đảm an toàn hồ chứa phía
Nam huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát (Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sổ,
Suối Chay)

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh Bình Định

Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Bình Định, số 200 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định. Điện thoại/Fax: 0256.3814701.

Tên gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Chi tiết nguồn vốn Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội); Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và nguồn vốn hợp pháp khác

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037415600/37/6.1 Quyet dinh phe duyet HSMT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037415600/5180/7.1 HSMT.pdf
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Thời gian thực hiện hợp đồng 3 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/03/2022 16:55

Đến ngày 19/04/2022 08:00

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 Bình Định

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 19/04/2022 08:00

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

Dự toán gói thầu 1.962.703.000 VND (Một tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm lẻ ba 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
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 20220227258  -   00

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 16:21

Số hiệu KHLCNT 20210827472

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án: Trang bị Trung tâm vận hành trạm biến
áp không người trực của PTC2

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Truyền tải điện Đà Nẵng

Chủ đầu tư
Công ty Truyền tải điện 2 - Địa chỉ: Số 220 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc
Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: 0236
2225610/608 Fax: 0236 2225600/608;

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037445300/1701/QD 92. 28-3 phe duyet E-HSMT-TV lap BC NCKT-Sua chua 05 ho chua Nam huyen Phu My Phu Cat.pdf
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=20220374453&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037445300/2598/CHUONG III TIEU CHUAN DANH GIA HSDT1 1.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/2022/03/2022037445300/9746/CHUONG V DIEU KHOAN THAM CHIEU.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=20220374453&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037445300/6624/CHUONG VIII BIEU MAU HD.pdf
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Tên gói thầu Gói thầu số 10: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trang bị Trung tâm vận hành trạm biến áp không người trực của PTC2

Chi tiết nguồn vốn EVNNPT

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 90 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/03/2022 16:21

Đến ngày 11/04/2022 09:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Đà Nẵng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 2.115.407.924 VND (Hai tỷ một trăm mười lăm triệu bốn trăm lẻ bảy nghìn
chín trăm hai mươi bốn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 31.000.000 VND (Ba 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
filekhac.rar

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022725800/351/406. QD phe duyet HSMT Goi 10 - PCCC - DA Trang bi trung tam dieu khien cac tram PTC2.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=20220227258&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022725800/1884/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=20220227258&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220227258&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022725800/2291/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=20220227258&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022725800/8621/Chuong VIII Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022725800/6807/filekhac.rar
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Thông tin chung

Số TBMT 20220372839  -   01

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 16:15

Số hiệu KHLCNT 20220372739

Tên KHLCNT Đề cương và dự toán chi tiết, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨC

Tên gói thầu Cung cấp thiết bị

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Nâng cấp phòng máy chủ và thiết bị chữa cháy bằng khí ni-tơ

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố Thủ Đức

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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/03/2022 14:39

Đến ngày 11/04/2022 09:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 1.131.214.040 VND (Một tỷ một trăm ba mươi mốt triệu hai trăm mười bốn
nghìn bốn mươi đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 11.500.000 VND (Mười một triệu năm trăm 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

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 20220363852  -   00

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 10:46

Số hiệu KHLCNT 20220203584

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2): các gói thầu thuộc vốn SXKD điện năm
2022 – Công ty Thủy điện Đồng Nai

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Thủy điện Đồng Nai

Tên gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị PCCC của Công ty TĐĐN năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm SXKD điện năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Vốn SXKD điện 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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/03/2022 10:46

Đến ngày 01/04/2022 15:00

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 Lâm Đồng

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037283901/7777/QD27.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=20220372839&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037283901/3007/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=20220372839&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220372839&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037283901/2558/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=20220372839&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037283901/9556/chuong VIII.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/cung-cap-thiet-bi-1579893
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Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 01/04/2022 15:00

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

Dự toán gói thầu 181.710.000 VND (Một trăm tám mươi mốt triệu bảy trăm mười nghìn 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
Ban YC Chao gia Bao duong PCCC nam 2022.pdf

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 20220367683  -   00

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 10:13

Số hiệu KHLCNT 20220359596

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp phân bón các loại cho vườn cây cao su
năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Tên gói thầu Gói thầu số 04: Phân lân nung chảy (XDCB)

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Kế hoạch mua sắm phân bón các loại cho vườn cây cao su trong năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn của Tổng Công ty

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 20 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 29/03/2022 10:13

Đến ngày 08/04/2022 09:00

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036385200/3195/20220328_QD-TDDN phe duyet Ban YC Chao gia Bao duong PCCC nam 2022.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=20220363852&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220363852&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/2022/03/2022036385200/4780/Chuong III -Du thao HD Bao duong PCCC nam 2022.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036385200/6677/Ban YC Chao gia Bao duong PCCC nam 2022.pdf
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Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Đồng Nai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 08/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 679.892.400 VND (Sáu trăm bảy mươi chín triệu tám trăm chín mươi hai
nghìn bốn trăm 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
4. E-HSMT GOI THAU SO 4.doc

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 20220371478  -   00

Thời điểm đăng tải 29/03/2022 08:57

Số hiệu KHLCNT 20220362381

Tên KHLCNT Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2022 cho Bệnh
viện Bãi Cháy

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2022 cho Bệnh
viện Bãi Cháy

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2022 cho Bệnh
viện Bãi Cháy

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu của bệnh viện

Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036768300/7480/QUYET DINH PHE DUYET E HSMT GOI THAU SO 04.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=20220367683&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036768300/4580/Chuong III Tieu Chuan Danh Gia E HSDT.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=20220367683&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220367683&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036768300/2741/Chuong V Yeu Cau Ve 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=20220367683&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036768300/7999/Chuong VIII Bieu Mau Hop Dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036768300/6961/4. E-HSMT GOI THAU SO 4.doc
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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 29/03/2022 08:57

Đến ngày 05/04/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Quảng Ninh

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 1.590.500.000 VND (Một tỷ năm trăm chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng
chẵn)

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037147800/1421/QD E-HSMT goi Xu ly chat thai ran-2022_0001.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=20220371478&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037147800/8882/10. E. Chuong 3 XL CTNH 2022.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong PTV_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220371478&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220371478&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037147800/8753/10. E. Chuong 5 XL CTNH 2022.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI dieu kien chung hop dong_ptv.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220371478&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037147800/3112/10. E. Chuong 8 XL CTNH 2022.docx

