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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 20220378010  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 18:35

Số hiệu KHLCNT 20220345814

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Mầm non Hoa Hồng

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu CÔNG TY TNHH XD - TM THỊNH PHÚ

Chủ đầu tư
UBND thành phố Rạch Giá ,Ban quản lý các dự án ĐT&XD thành phố Rạch
Giá, số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên
Giang.

Tên gói thầu Gói thầu số 01: Xây dựng 10 phòng học (01 trệt 02 lầu) và các hạng mục phụ
trợ, thiết bị máy lạnh, PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường Mầm non Hoa Hồng

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh

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 30/03/2022 18:35

Đến ngày 09/04/2022 18:39

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 Kiên Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 09/04/2022 18:39

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 31/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 31/03/2022 có 15 tin liên quan đến các từ khóa anh/chị đang
quan tâm. "cháy, pccc" Anh/chị có thể sửa đổi các từ khóa này trong phần quản lý gói dịch vụ email tin đấu thầu
trên website GiaXD.com.

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

Dự toán gói thầu 11.197.216.305 VND (Mười một tỷ một trăm chín mươi bảy triệu hai trăm
mười sáu nghìn ba trăm lẻ năm 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
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 20220377628  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 17:31

Số hiệu KHLCNT 20211155534

Tên KHLCNT Cầu cảng neo đậu cho các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Âu
thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công an thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư
Công an thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: Số 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang,
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Số điện thoại: 0694260128; số fax:
0694260128

Tên gói thầu Xây lắp

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cầu cảng neo đậu cho các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Âu
thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Chi tiết nguồn vốn UBND TP Đà Nẵng

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 150 Ngày

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801000/2715/quyet dinh phe 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=20220378010&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801000/7014/Chuong III - tieu chuan danh gia ve ky thuat...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=20220378010&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220378010&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801000/513/chuong V - yeu cau 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=20220378010&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801000/5073/Chuong VIII - hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801000/9939/ban ve thiet ke.pdf
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Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 17:31

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 1.881.506.000 VND (Một tỷ tám trăm tám mươi mốt triệu năm trăm lẻ sáu
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
Hồ sơ thiết kế

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 20220377770  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 17:08

Số hiệu KHLCNT 20220362192

Tên KHLCNT Phê duyệt cập nhật dự toán gói thầu và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình: Trường mầm non Phú Cường

Lĩnh vực Xây lắp

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037762800/2288/QD so 508 QD-CATP-PHC ngay 25.3.2022.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=20220377628&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037762800/6717/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=20220377628&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220377628&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037762800/5951/Chuong IV.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=20220377628&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037762800/8363/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037762800/6175/BAN VE.rar
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Chủ đầu tư UBND huyện Ba Vì (Đại diện là: 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 10: Toàn bộ phần xây dựng, hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường mầm non Phú Cường

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 hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 17:08

Đến ngày 19/04/2022 17:15

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 Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 19/04/2022 17:15

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

Dự toán gói thầu 20.355.747.000 VND (Hai mươi tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm bốn
mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 210.000.000 VND (Hai trăm 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
Hồ sơ thiết kế

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
4

Thông tin liên quan đến đấu thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037777000/647/10. PD HSMT xay lap 1475.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau_xl 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220377770&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037777000/3974/Chuong 3.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong XL_2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220377770&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220377770&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037777000/7205/Chuong 5.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI dieu kien chung hop dong_xl 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220377770&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037777000/1846/Chuong 8.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037777000/323/BV MN Phu Cuong.rar
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Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220377089  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 16:02

Số hiệu KHLCNT 20210680310

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà
ở tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị.

Tên gói thầu Phòng cháy chữa cháy

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tại xóm Mỏ, thị trấn
Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chi tiết nguồn vốn Vốn tự có, vốn vay thương mại và vốn huy động 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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 16:02

Đến ngày 12/04/2022 09:30

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 Tỉnh Hoà Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 12/04/2022 09:30

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

Dự toán gói thầu 425.321.766 VND (Bốn trăm hai mươi lăm triệu ba trăm hai mươi mốt nghìn
bảy trăm sáu mươi sáu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng chẵn)

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

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

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 20220376040  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 15:27

Số hiệu KHLCNT 20220336747

Tên KHLCNT
KHLCNT năm 2022 của Hợp phần số 2 Nghiên cứu công nghệ chế tạo vải và
trang phục chống cháy trên cơ sở các loại sợ gốc cellulose tự nhiên mã số
TĐPCCC.02/21-23

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ

Tên gói thầu Vật tư, hóa chất năm 2022 của đề tài mã số TĐPCCC.02 21-23

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2022 của đề tài mã số TĐPCCC.02/21-23

Chi tiết nguồn vốn NSNN

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 15:27

Đến ngày 06/04/2022 15:30

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037708900/3489/0. 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=20220377089&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037708900/3008/3. Chuong 3. Tieu chuan danh gia 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=20220377089&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220377089&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037708900/7227/5. Chuong 5. Yeu cau 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=20220377089&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037708900/1229/8. Chuong 8. Bieu mau HD.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037708900/8045/BVTK PCCC.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037708900/149/9. HSMT PCCC day du.pdf
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Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 06/04/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 859.525.000 VND (Tám trăm năm mươi chín triệu năm trăm hai mươi lăm
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 12.000.000 VND (Mười 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
HSMT - Goi Hoa chat 859tr 1.doc

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 20220377047  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 15:12

Số hiệu KHLCNT 20220116477

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu vốn Sản xuất kinh doanh điện năm
2022 (Giá trị gói thầu dưới 500 triệu đồng)

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty thuỷ điện Sông Tranh

Tên gói thầu Gói thầu số 25: Cung cấp trang bị, dụng cụ an toàn và phương tiện
PCCCCNCH năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Dự toán các gói thầu vốn Sản xuất kinh doanh điện năm 2022 (Giá trị gói
thầu dưới 500 triệu đồng)

Chi tiết nguồn vốn SXKD điện năm 2022

Loại hợp đồng Trọn gói

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037604000/5636/QD 45 PHE DUYET EHSMT GOI HP2 PCCC.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=20220376040&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037604000/5624/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=20220376040&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220376040&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037604000/8956/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=20220376040&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037604000/5173/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037604000/9255/HSMT - Goi Hoa chat 859tr 1.doc
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Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 2 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 15:12

Đến ngày 08/04/2022 16:00

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 Nam

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 08/04/2022 16:00

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

Dự toán gói thầu 414.474.480 VND (Bốn trăm mười bốn triệu bốn trăm bảy mươi bốn nghìn
bốn trăm tám mươi 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
E- YCBGCHCTRG qua mang goi thau so 25-2022.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 20220376228  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 12:18

Số hiệu KHLCNT 20220245252

Tên KHLCNT Dịch vụ chăm sóc cây xanh năm 2022; Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và
các rủi ro năm 2022 của Bệnh viện Bà Rịa

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Bệnh Viện Bà Rịa

Tên gói thầu Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các rủi ro năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Dịch vụ chăm sóc cây xanh năm 2022; Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và
các rủi ro năm 2022 của Bệnh viện Bà Rịa

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037704700/4937/QD phe duyet BYC goi thau so 25-SXKD2022.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=20220377047&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220377047&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/2022/03/2022037704700/2955/Du thao hop dong goi 25-2022.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037704700/5246/E- YCBGCHCTRG qua mang goi thau so 25-2022.pdf
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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 30/03/2022 12:18

Đến ngày 06/04/2022 14:30

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 Bà Rịa - Vũng Tàu

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 06/04/2022 14:30

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

Dự toán gói thầu 692.383.239 VND (Sáu trăm chín mươi hai triệu ba trăm tám mươi ba nghìn
hai trăm ba mươi chín 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
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 20220376206  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 11:57

Số hiệu KHLCNT 20220339723

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037622800/6463/QUYETDINH-PDHSMT_Bao Hiem.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=20220376228&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037622800/5069/Chuong III_Bao hiem.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=20220376228&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220376228&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037622800/9832/Phan 2-Bao hiem.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=20220376228&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037622800/2210/Chuong VIII_BH.pdf
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Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Xây dựng
trường tiểu học Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín

Chủ đầu tư UBND huyện Thường Tín. Địa điểm: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội

Tên gói thầu Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ
sở (bao gồm cả thiết kế PCCC)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng trường tiểu học Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện

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 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 11:57

Đến ngày 19/04/2022 15:00

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 19/04/2022 15:00

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

Dự toán gói thầu 1.421.548.000 VND (Một tỷ bốn trăm hai mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi
tám 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
9

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037620600/3484/29-3-22 QD phe duyet E-HSMT goi TVTK truong TH Ninh So.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=20220376206&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037620600/4524/Chuong 3.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/2022/03/2022037620600/8133/Chuong 5.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=20220376206&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037620600/2258/Chuong 8.pdf
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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 20220376139  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 11:44

Số hiệu KHLCNT 20220376119

Tên KHLCNT Bảo trì hệ thống hệ thống phòng cháy, chữa cháy bằng khí, bọt tại nhà Quốc
hội

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội

Tên gói thầu Bảo trì hệ thống hệ thống phòng cháy, chữa cháy bằng khí, bọt tại nhà Quốc
hội

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Bảo trì hệ thống hệ thống phòng cháy, chữa cháy bằng khí, bọt tại nhà Quốc
hội

Chi tiết nguồn vốn Chi quản lý hành chính Văn phòng Quốc hội

Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định

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 30/03/2022 11:44

Đến ngày 11/04/2022 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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

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 1.665.704.000 VND (Một tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm lẻ bốn
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 24.000.000 VND (Hai mươi bốn 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
10

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 20220374679  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 11:14

Số hiệu KHLCNT 20220346754

Tên KHLCNT Mua sắm trang bị BHLĐ, TBAT, VSCN, PCCC, DCĐN và cơ xưởng năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Đức

Tên gói thầu Gói số 17: Trang bị dụng cụ đồ nghề các loại

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm trang bị BHLĐ, TBAT, VSCN, PCCC, DCĐN và cơ xưởng năm 2022

Chi tiết nguồn vốn SXKD 2022

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 7 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 11:14

Đến ngày 11/04/2022 14:00

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037613900/1693/Goi BT he thong PCCC. QD phe duyet.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=20220376139&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037613900/3092/Goi BT he thong PCCC. Tieu chuan danh gia.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=20220376139&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220376139&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037613900/8852/Goi BT he thong PCCC. Tieu chuan 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=20220376139&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037613900/6727/Goi BT he thong PCCC. BM Hop dong.pdf
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Thời điểm đóng/mở thầu 11/04/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 1.928.322.000 VND (Một tỷ chín trăm hai mươi tám triệu ba trăm hai mươi
hai nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 28.900.000 VND (Hai mươi tám triệu chín trăm 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
PHU LUC KY THUAT GT17.pdf

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 20220374478  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 11:09

Số hiệu KHLCNT 20220346754

Tên KHLCNT Mua sắm trang bị BHLĐ, TBAT, VSCN, PCCC, DCĐN và cơ xưởng năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Đức

Tên gói thầu Gói số 16: Trang bị an toàn BHLĐ, VSCN, PCCC các loại

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm trang bị BHLĐ, TBAT, VSCN, PCCC, DCĐN và cơ xưởng năm 2022

Chi tiết nguồn vốn SXKD 2022

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 7 Tháng

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/2022/03/2022037467900/9763/30032022-QD-PCTD HSMT G17-TRANGBIANTOANBHLD.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=20220374679&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037467900/3266/3 - 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=20220374679&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220374679&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037467900/8495/5 - Yeu cau ve 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=20220374679&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037467900/7034/8 - Bieu mau hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037467900/3433/PHU LUC KY THUAT GT17.pdf
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Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 11:09

Đến ngày 11/04/2022 14:00

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 14:00

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

Dự toán gói thầu 1.717.660.080 VND (Một tỷ bảy trăm mười bảy triệu sáu trăm sáu mươi nghìn
tám mươi đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 25.700.000 VND (Hai mươi lăm triệu bảy trăm 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
PHU LUC KY THUAT GT16.pdf

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 20220371284  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 10:52

Số hiệu KHLCNT 20220371277

Tên KHLCNT Trường mầm non Hướng Dương (Giai đoạn 2)

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh

Chủ đầu tư

Tên gói thầu Gói thầu số 13 (thiết bị): Cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037447800/8342/QD-PCTD HSMT G16-TRANGBIANTOANBHLD.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=20220374478&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037447800/915/3 - 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=20220374478&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220374478&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037447800/795/5 - Yeu cau ve 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=20220374478&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037447800/1338/8 - Bieu mau hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037447800/5415/PHU LUC KY THUAT GT16.pdf
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Tên dự án Trường mầm non Hướng Dương (Giai đoạn 2)

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện

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 30/03/2022 10:52

Đến ngày 04/04/2022 11:00

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 Đồng Nai

Mở thầu

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

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

Dự toán gói thầu 9.504.000 VND (Chín triệu năm trăm lẻ bốn 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
Cac yeu cau khac.pdf

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 20220375637  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 10:31

Số hiệu KHLCNT 20220217873

Tên KHLCNT Nhà văn hóa trung tâm xã Phú Phương

Lĩnh vực Tư vấn

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

Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì (Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành
phố Hà Nội).

Tên gói thầu Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, hệ thống PCCC, thiết bị

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037128400/2474/QD duyet E-HSMT Truong MN Huong Duong - Goi 13 thiet bi pccc.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=20220371284&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220371284&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/2022/03/2022037128400/3505/Chuong III - Du thao hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037128400/8177/Cac yeu cau khac.pdf


16

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nhà văn hóa trung tâm xã Phú Phương

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận 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 hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 30/03/2022 10:31

Đến ngày 19/04/2022 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 19/04/2022 11:00

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

Dự toán gói thầu 560.486.825 VND (Năm trăm sáu mươi triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn
tám trăm hai mươi lăm 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
14

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 20220375586  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 10:29

Số hiệu KHLCNT 20220245252

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037563700/204/12. PD E-HSMT giam sat 1437.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=20220375637&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037563700/6791/Chuong III.docx
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/2022/03/2022037563700/2021/CHUONG V.docx
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=20220375637&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037563700/7448/CHUONG VIII.docx
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Tên KHLCNT Dịch vụ chăm sóc cây xanh năm 2022; Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và
các rủi ro năm 2022 của Bệnh viện Bà Rịa

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Bệnh Viện Bà Rịa

Tên gói thầu Dịch vụ chăm sóc cây xanh năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Dịch vụ chăm sóc cây xanh năm 2022; Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và
các rủi ro năm 2022 của Bệnh viện Bà Rịa

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

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 30/03/2022 10:29

Đến ngày 06/04/2022 14:30

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 Bà Rịa - Vũng Tàu

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 06/04/2022 14:30

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

Dự toán gói thầu 901.825.000 VND (Chín trăm lẻ một triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng
chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 13.500.000 VND (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
15

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037558600/3093/QUYETDINH-PDHSMT_Cay xanh.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=20220375586&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037558600/5817/Chuong III_cay xanh.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=20220375586&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220375586&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037558600/5341/Phan 2-V-Cay xanh.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=20220375586&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037558600/7865/Chuong VIII_Cay xanh.pdf
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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 20220375374  -   00

Thời điểm đăng tải 30/03/2022 09:50

Số hiệu KHLCNT 20220217873

Tên KHLCNT Nhà văn hóa trung tâm xã Phú Phương

Lĩnh vực Xây lắp

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

Chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: UBND huyện Ba Vì. Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì,
thành phố Hà Nội - Đại diện 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 10: Toàn bộ phần xây dựng, hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nhà văn hóa trung tâm xã Phú Phương

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận 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 30/03/2022 09:50

Đến ngày 09/04/2022 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 09/04/2022 11:00

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

Dự toán gói thầu 18.748.607.291 VND (Mười tám tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm lẻ
bảy nghìn hai trăm chín mươi mốt đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng chẵn)

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

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

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/2022/03/2022037537400/673/11. PD E-HSMT xay lap 1436.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=20220375374&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037537400/6399/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=20220375374&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220375374&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037537400/143/Phan 2.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=20220375374&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037537400/3706/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037537400/7718/ban.ve.nha.van.hoa.phu.phuong_202203232210.pdf

