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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 20220310043  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 22:51

Lĩnh vực Hàng hóa

Gói thầu Gói số 02: Gói thầu thuốc Generic

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
Cung ứng thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia và Danh
mục áp dụng hình thức đàm phán giá trong thời gian chờ kết quả lựa chọn
nhà thầu năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy

Nguồn vốn Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm
xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Số hiệu KHLCNT 20220243398

Tên KHLCNT
Các gói thầu cung ứng thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc
gia và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá trong thời gian chờ kết quả
lựa chọn nhà thầu năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ 03/03/2022 22:51

Đến ngày 14/03/2022 09:30

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 14/03/2022 10:00

Địa điểm mở thầu Hội trường giao ban Tầng 2 Nhà điều hành - Bệnh viện Bãi Cháy.

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 45.020.000 VND (Bốn mươi lăm triệu hai mươi nghìn đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 4 Tháng

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 04/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị Phí Ngọc Tùng
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 04/03/2022 có 17 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
http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031004300/5449/QD 390 phe duyet G2 Generic.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031004300/692/Goi 2.pdf
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Làm rõ 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 20220310040  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 22:44

Lĩnh vực Hàng hóa

Gói thầu Gói số 01: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
Cung ứng thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia và Danh
mục áp dụng hình thức đàm phán giá trong thời gian chờ kết quả lựa chọn
nhà thầu năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy

Nguồn vốn Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm
xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Số hiệu KHLCNT 20220243398

Tên KHLCNT
Các gói thầu cung ứng thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc
gia và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá trong thời gian chờ kết quả
lựa chọn nhà thầu năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy

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 03/03/2022 22:44

Đến ngày 24/03/2022 09:30

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 24/03/2022 10:00

Địa điểm mở thầu Hội trường giao ban Tầng 2 Nhà điều hành - Bệnh viện Bãi Cháy.

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 147.248.000 VND (Một trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn
đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 4 Tháng

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031004000/8477/QD 389 phe duyet G1 BDG.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031004000/6591/Goi 1.pdf
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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 20220309410  -   01

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 21:44

Số hiệu KHLCNT 20220229321

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình phòng cháy chữa cháy tại KCN thanh
bình

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Z110934 - Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ Khu công nghiệp Bắc Kạn

Tên gói thầu Thi công xây lắp

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp

Chi tiết nguồn vốn Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 và Nguồn thu sự nghiệp đơn vị

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 150 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 16:59

Đến ngày 10/03/2022 17:00

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 Bắc Kạn

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 10/03/2022 17:00

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

Dự toán gói thầu 1.710.555.427 VND (Một tỷ bảy trăm mười triệu năm trăm năm mươi lăm
nghìn bốn trăm hai mươi bảy 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
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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

Thông báo liên quan [ 00 ]

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 20220309846  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 18:55

Số hiệu KHLCNT 20220309831

Tên KHLCNT Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Điện lực Bắc Giang

Tên gói thầu Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Chi phí giá thành SXKD điện

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 365 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 18:55

Đến ngày 14/03/2022 08:00

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 Bắc Giang

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030941001/3042/FILE_20220223_105945_CamScanner 02-23-2022 10.58.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=20220309410&bid_turn_no=01&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030941001/3352/E-HSMT Chuong III.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=20220309410&bid_turn_no=01&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220309410&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030941001/5544/E-HSMT Chuong V.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=20220309410&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030941001/2408/E-HSMT Chuong VIII.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030941001/5573/Ban ve PCCC.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/thi-cong-xay-lap-1552353
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Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 14/03/2022 08:00

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

Dự toán gói thầu 1.303.035.030 VND (Một tỷ ba trăm lẻ ba triệu ba mươi lăm nghìn ba mươi
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 16.000.000 VND (Mười sáu 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 20220306642  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 17:53

Số hiệu KHLCNT 20220210890

Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 THĂNG LONG

Chủ đầu tư Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Địa chỉ: Số 04 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

Tên gói thầu XLTB-01: Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước

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 hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 24 Tháng

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030984600/1676/QD_PD_E-HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I chi dan nha thau _ptv.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220309846&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030984600/3163/3.Tieu chuan danh gia.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=20220309846&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220309846&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030984600/8692/5. Yeu cau ky thuat.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=20220309846&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030984600/6542/8.Bieu mau hop dong.docx
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Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 17:53

Đến ngày 23/03/2022 18:00

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 Đăk Lăk

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 23/03/2022 18:00

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

Dự toán gói thầu 126.431.184.582 VND (Một trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu
một trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi hai đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 3.000.000.000 VND (Ba tỷ 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
TK2.rar

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 20220309387  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 16:50

Số hiệu KHLCNT 20220307670

Tên KHLCNT Vật tư tiêu hao chạy thận nhân tạo, gạc phẫu thuật tiệt trùng, hóa chất xét
nghiệm ngoại kiểm, sinh phẩm

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH HÒA

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664200/8864/QD phe duyet HSMT xay lap.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=20220306642&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664200/1341/Chuong III.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=20220306642&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220306642&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664200/7695/Chuong V.rar
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=20220306642&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664200/6726/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664200/681/TK1.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030664200/8074/TK2.rar
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Tên gói thầu Gói thầu số 2: Gạc phẫu thuật tiệt trùng

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Vật tư tiêu hao chạy thận nhân tạo, gạc phẫu thuật tiệt trùng, hóa chất xét
nghiệm ngoại kiểm, sinh phẩm

Chi tiết nguồn vốn Kinh phí 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 90 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 16:50

Đến ngày 17/03/2022 09:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 30 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Khánh Ho

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 17/03/2022 09:30

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

Dự toán gói thầu 64.260.000 VND (Sáu mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 642.600 VND (Sáu trăm bốn mươi hai nghìn sáu trăm 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
Mau 25.docx

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030938700/8322/121 QD phe duyet HSYC VT Gac phau thuatHCSP.signed.signed.signed.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau_HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220309387&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030938700/182/Chuong III Tieu chuan danh gia E-HSMT.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=20220309387&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220309387&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030938700/2101/Chuong V Yeu cau 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=20220309387&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030938700/5302/Chuong VIII Bieu mau HD.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030938700/8794/Mau 25.docx
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Thông tin chung

Số TBMT 20220308978  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 16:15

Số hiệu KHLCNT 20220307670

Tên KHLCNT Vật tư tiêu hao chạy thận nhân tạo, gạc phẫu thuật tiệt trùng, hóa chất xét
nghiệm ngoại kiểm, sinh phẩm

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH HÒA

Tên gói thầu Gói thầu số 1: Vật tư tiêu hao chạy thận nhân tạo

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Vật tư tiêu hao chạy thận nhân tạo, gạc phẫu thuật tiệt trùng, hóa chất xét
nghiệm ngoại kiểm, sinh phẩm

Chi tiết nguồn vốn Kinh phí 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 90 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 16:15

Đến ngày 17/03/2022 09:00

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 Khánh Ho

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 17/03/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 58.746.000 VND (Năm mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng
chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 587.460 VND (Năm trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi 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
Mau 25.docx

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 20220308809  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 15:34

Số hiệu KHLCNT 20210210777

Tên KHLCNT Trường tiểu học Đồng Thái

Lĩnh vực Xây lắp

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

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, TP Hà Nội

Tên gói thầu Gói thầu số 10: Toàn bộ hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường tiểu học Đồng Thái

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố Hà Nội, 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 150 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 15:34

Đến ngày 13/03/2022 16:00

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030897800/6976/121 QD phe duyet HSYC VT Gac phau thuatHCSP.signed.signed.signed.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau_HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220308978&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030897800/7517/Chuong III Tieu chuan danh gia E-HSMT.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=20220308978&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220308978&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030897800/9594/Chuong V Yeu cau 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=20220308978&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030897800/5514/Chuong VIII Bieu mau HD.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030897800/6808/Mau 25.docx
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Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 13/03/2022 16:00

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

Dự toán gói thầu 1.297.040.089 VND (Một tỷ hai trăm chín mươi bảy triệu bốn mươi nghìn tám
mươi chín đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

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 20220308347  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 14:44

Số hiệu KHLCNT 20220307303

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và vật tư phục vụ
chạy máy tim phổi nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa Lâm đồng năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Tên gói thầu Gói thầu 03: Vật tư phục vụ chạy máy tim phổi nhân tạo ECMO

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và vật tư phục vụ
chạy máy tim phổi nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa Lâm đồng năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030880900/2779/QD 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=20220308809&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030880900/3939/E-HSMT - chuong 3.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=20220308809&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220308809&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030880900/6722/E-HSMT - chuong 5.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=20220308809&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030880900/8038/E-HSMT - chuong 8.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030880900/4574/ban ve.pdf
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Thời gian thực hiện hợp đồng 09 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 14:44

Đến ngày 14/03/2022 15:30

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 Lâm Đồng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 14/03/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 381.300.000 VND (Ba trăm tám mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 5.719.500 VND (Năm triệu bảy trăm mười chín nghìn năm trăm 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

Số TBMT 20220308133  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 13:14

Số hiệu KHLCNT 20220210890

Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 THĂNG LONG

Chủ đầu tư Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Địa chỉ: Số 04 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030834700/1826/QD 514-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=20220308347&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030834700/9272/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=20220308347&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220308347&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030834700/3766/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=20220308347&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030834700/8701/Chuong VIII.docx
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Tên gói thầu TV-01: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 24 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 13:14

Đến ngày 23/03/2022 13:15

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Đăk Lăk

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 23/03/2022 13:15

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

Dự toán gói thầu 2.183.005.128 VND (Hai tỷ một trăm tám mươi ba triệu lẻ năm nghìn một
trăm hai mươi tám 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
Ban ve thiet ke.rar

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 20220307847  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 11:35

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813300/1195/QD phe duyet HSMT giam sat.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=20220308133&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813300/2534/Chuong III.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/2022/03/2022030813300/8365/Chuong V.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=20220308133&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813300/5042/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030813300/7836/Ban ve thiet ke.rar
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Số hiệu KHLCNT 20220307303

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và vật tư phục vụ
chạy máy tim phổi nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa Lâm đồng năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Tên gói thầu Gói thầu 02: Vật tư hóa chất tách chiết ADN ARN tự động bằng phương pháp
hạt từ

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và vật tư phục vụ
chạy máy tim phổi nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa Lâm đồng năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

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 9 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 11:35

Đến ngày 14/03/2022 14:30

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 Lâm Đồng

Mở thầu

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

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

Dự toán gói thầu 827.465.544 VND (Tám trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn
năm trăm bốn mươi bốn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 12.411.983 VND (Mười hai triệu bốn trăm mười một nghìn chín trăm tám
mươi ba 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
497 dinh chinh Quyet dinh so 319 cua So Y te Lam Dong.signed.pdf

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030784700/8266/QD 513- 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=20220307847&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030784700/1166/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=20220307847&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220307847&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030784700/4252/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=20220307847&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030784700/7074/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030784700/6738/497 dinh chinh Quyet dinh so 319 cua So Y te Lam Dong.signed.pdf
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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 20220307686  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 11:27

Số hiệu KHLCNT 20220244452

Tên KHLCNT Dự án Trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty Truyền tải điện 1 - Truyền tải điện Ninh Bình

Tên gói thầu Gói thầu số 12: Cung cấp trang bị an toàn, trang bị hành chính văn phòng và
trang bị PCCC

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Chuẩn bị sản xuất - Trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối

Chi tiết nguồn vốn Chuẩn bị sản xuất

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 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 11:27

Đến ngày 15/03/2022 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 Nghệ An

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 15/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 67.895.280 VND (Sáu mươi bảy triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm
tám mươi đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 1.000.000 VND (Một 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
HSMT.doc

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 20220308016  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 11:19

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu Gói số 01: Thi công toàn bộ các hạng mục xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết
bị điều hòa không khí, PCCC, máy bơm nước sinh hoạt, nội thất công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cơ sở làm việc Công an thành phố Bạc Liêu thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an

Bên mời thầu CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU

Số hiệu KHLCNT 20210857009

Tên KHLCNT Cở sở làm việc Công an thành phố Bạc Liêu thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu

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 03/03/2022 11:19

Đến ngày 25/03/2022 15:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 25/03/2022 15:30

Địa điểm mở thầu Công an tỉnh Bạc Liêu

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 960 Ngày

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030768600/4489/64 02.03.22 QD phe duyet 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=20220307686&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030768600/318/Chuong III. Tieu chuan danh gia.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=20220307686&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220307686&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030768600/4283/Chuong V. YCKT.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=20220307686&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030768600/805/Chuong VIII. Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030768600/5943/HSMT.doc
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Nội dung chính của gói thầu Xây dựng cơ sở 1 và cơ sở 2 Công an thành phố Bạc Liêu thuộc Công an tỉnh
Bạc Liêu tại Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

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
Hồ sơ thiết kế

Làm rõ 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 20220307821  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 11:18

Số hiệu KHLCNT 20220150588

Tên KHLCNT Trường tiểu học Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long; Hạng mục: Xây
dựng khối 06 phòng học, Hệ thống PCCC;

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG COVICO

Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long. Địa
chỉ: Số 71C, Đường Lê Thái Tổ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện
thoại: 02703. 825693; - Bên mời thầu là: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây
dựng COVICO. Địa chỉ: Số 80A1 Đường Trần Phú, Phường 4, Tp. Vĩnh Long,
tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.826096..

Tên gói thầu Trường tiểu học Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long; Hạng mục: Xây
dựng khối 06 phòng học, Hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường tiểu học Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long; Hạng mục: Xây
dựng khối 06 phòng học, Hệ thống PCCC;

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố Vĩnh Long.

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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 11:18

Đến ngày 10/03/2022 14:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030801600/3910/QD Phe duyet HSMT Xay lap.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030801600/1621/HSMT Xay lap 03.03.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030801600/2671/HSTK.pdf
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Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Long

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 10/03/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 4.023.253.972 VND (Bốn tỷ hai mươi ba triệu hai trăm năm mươi ba nghìn
chín trăm bảy mươi hai đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 60.000.000 VND (Sáu 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
huong_dan_nhap_hm_xl.pdf

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
15

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 20220307552  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 10:58

Số hiệu KHLCNT 20211020684

Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 29, 30, 31, 32 và 33

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Chủ đầu tư
Trung tâm Phát triển công nghệ cao. + Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà ươm tạo công
nghệ, nhà A28, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội + Điện
thoại:024.37916281 + Fax:024.37916283

Tên gói thầu Gói thầu số 29: Thi công cải tạo hệ thống PCCC xưởng cơ khí điện tử

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nghiên cứu và triển khai công nghệ Cổ Nhuế

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030782100/2490/Quyet dinh so 55QD-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=20220307821&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030782100/1455/2.E-HSMT - TIEU CHUAN DANH GIA.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=20220307821&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220307821&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030782100/1606/3.E-HSMT - 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=20220307821&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030782100/8476/5.E-HSMT - MAU HOP DONG.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030782100/6934/BAN VE - TRUONG TH PHAM HUNG - PHUONG 9.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030782100/7379/huong_dan_nhap_hm_xl.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 45 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 10:58

Đến ngày 11/03/2022 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 11/03/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 468.758.355 VND (Bốn trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi tám
nghìn ba trăm năm mươi lăm 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

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
HSMT Qua mang G29 in.doc

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
16

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 20220307412  -   00

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 10:21

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030755200/7476/QD55-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=20220307552&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030755200/4667/Chuong 3.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=20220307552&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220307552&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030755200/1191/Chuong 5.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=20220307552&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030755200/7842/Chuong 8.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030755200/8535/PCCC xuong co khi 10.01.22 TD.dwg
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030755200/9334/HSMT Qua mang G29 in.doc
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Số hiệu KHLCNT 20220307303

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và vật tư phục vụ
chạy máy tim phổi nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa Lâm đồng năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Tên gói thầu Gói thầu 01: vật tư hóa chất tách chiết ADN ARN thủ công

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và vật tư phục vụ
chạy máy tim phổi nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa Lâm đồng năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh

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 09 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/03/2022 10:21

Đến ngày 14/03/2022 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 Tỉnh Lâm Đồng

Mở thầu

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

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

Dự toán gói thầu 503.765.472 VND (Năm trăm lẻ ba triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn bốn
trăm bảy mươi hai đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 7.556.000 VND (Bảy triệu năm trăm năm mươi sáu 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
497 dinh chinh Quyet dinh so 319 cua So Y te Lam Dong.signed.pdf

Làm rõ E-HSMT

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030741200/3873/QD 512 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=20220307412&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030741200/5789/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=20220307412&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220307412&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030741200/8850/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=20220307412&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030741200/1329/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030741200/7873/497 dinh chinh Quyet dinh so 319 cua So Y te Lam Dong.signed.pdf
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Hội nghị tiền đấu thầu
17

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220240515  -   01

Thời điểm đăng tải 03/03/2022 08:22

Số hiệu KHLCNT 20220124316

Tên KHLCNT Mua sắm, xây dựng, lắp đặt và chạy thử hai ngăn lộ mở rộng sân phân phối
220kV

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ THÁI BÌNH 2

Chủ đầu tư

-Địa chỉ của Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 18 Láng Hạ, quận Ba
Đình, Hà Nội Điện thoại: 02438.252526 Fax: 02438.265942 -Địa chỉ của đại
diện Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái
Bình 2 Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Điện thoại :
02273.721.515; Fax: 02273.721.678

Tên gói thầu Mua sắm, xây dựng, lắp đặt và chạy thử hai ngăn lộ mở rộng sân phân phối
220kV

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Chi tiết nguồn vốn TMĐT điều chỉnh (lần 2 ) Dự án NMNĐ Thái Bình 2

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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 25/02/2022 16:58

Đến ngày 18/03/2022 10:00

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 Thái Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 18/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 38.471.247.426 VND (Ba mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm
bốn mươi bảy nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng chẵn)
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Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 500.000.000 VND (Năm trăm 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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051501/3841/QD 109 Phe duyet sua doi E-HSMT goi thau Mua sam xay dung lap dat va chay thu hai ngan lo mo rong SPP 220kV.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=20220240515&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051501/7439/Chuong III.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=20220240515&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220240515&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051501/7047/Chuong V sua.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=20220240515&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051501/7363/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022024051501/4873/Tai lieu dinh kem hai ngan lo ngay 03.3.2022.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/mua-sam-xay-dung-lap-dat-va-chay-thu-hai-ngan-lo-mo-rong-san-phan-phoi-220kv-1548173

