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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 20220226909  -   00

Thời điểm đăng tải 22/02/2022 18:54

Số hiệu KHLCNT 20220158654

Tên KHLCNT Cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp công trình và nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm
bảo hệ thống phòng cháy, chữa cháy trụ sở Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư Ban Dân tộc thành phố Hà Nội; Địa chỉ: số 12 phố Nguyễn Trãi, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 33529138

Tên gói thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp công trình và nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm
bảo hệ thống phòng cháy, chữa cháy trụ sở Ban dân tộc thành phố Hà Nội

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố (Vốn sự nghiệp kinh tế)

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 240 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/02/2022 18:54

Đến ngày 05/03/2022 11:00

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 Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 05/03/2022 11:00

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 23/02/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị Phí Ngọc Tùng
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 23/02/2022 có 6 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 5.432.729.000 VND (Năm tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu bảy trăm hai mươi
chín nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 80.000.000 VND (Tám 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
HSMT BAN DAN TOC.pdf

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 20220231826  -   00

Thời điểm đăng tải 22/02/2022 17:33

Số hiệu KHLCNT 20220112752

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

Lĩnh vực Xây lắp

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

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

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

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

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

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

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 330 Ngày

Tham dự thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022690900/8380/Quyet dinh 23-QD-BDT duyet HSMT ngay 22.02.2022.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=20220226909&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022690900/6800/HSMT 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=20220226909&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220226909&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022690900/9128/HSMT CHUONG V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220226909&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022690900/315/HSMT CHUONG VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022690900/8794/BAN VE BAN DAN TOC.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022690900/9252/HSMT BAN DAN TOC.pdf
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/02/2022 17:33

Đến ngày 04/03/2022 17:35

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 04/03/2022 17:35

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

Dự toán gói thầu 2.208.567.000 VND (Hai tỷ hai trăm lẻ tám triệu năm trăm sáu mươi bảy
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

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

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

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 20220232037  -   00

Thời điểm đăng tải 22/02/2022 16:53

Số hiệu KHLCNT 20220222481

Tên KHLCNT
Dịch vụ mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở vật chất, nhà cửa, vật
kiến trúc và các máy móc thiết bị tài sản, kho thuốc, hóa chất, VTYT của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023182600/9913/QD 88. BQLDA.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chỉ dan nha thau_xl 1 tui .pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220231826&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023182600/2162/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=20220231826&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220231826&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023182600/2831/CHUONG V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220231826&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023182600/3953/CHUONG VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023182600/7111/Ban ve thiet ke PCCC Phung Hung.pdf


4

Tên gói thầu
Dịch vụ mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở vật chất, nhà cửa, vật
kiến trúc và các máy móc thiết bị tài sản, kho thuốc, hóa chất, VTYT của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
Dịch vụ mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở vật chất, nhà cửa, vật
kiến trúc và các máy móc thiết bị tài sản, kho thuốc, hóa chất, VTYT của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách nhà nước cấp (Tại Quyết định số 848/QĐ-SYT ngày
29/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai)

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 05 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/02/2022 16:53

Đến ngày 25/02/2022 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 Lào Cai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 25/02/2022 17:00

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

Dự toán gói thầu 145.149.470 VND (Một trăm bốn mươi lăm triệu một trăm bốn mươi chín
nghìn bốn trăm bảy 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
phu luc dinh kem.pdf

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 20220230791  -   00

Thời điểm đăng tải 22/02/2022 16:37

Số hiệu KHLCNT 20220220564

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023203700/4153/QD phe duyet E-HSMT.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=20220232037&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220232037&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/2022/02/2022023203700/2480/chuong III.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023203700/3433/phu luc dinh kem.pdf
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Tên KHLCNT Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ô Tre Nhỏ,
xã Thanh Mỹ (N10, GĐ1)

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Toàn Vinh TV

Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ (Địa chỉ: Ấp An Chay, xã Thanh Mỹ, huyện
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Tên gói thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường GTNT
ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ (N10, GĐ1)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường GTNT ấp Ô Tre Nhỏ,
xã Thanh Mỹ (N10, GĐ1)

Chi tiết nguồn vốn vốn Thu tiền sử dụng đất

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 22/02/2022 16:37

Đến ngày 02/03/2022 10:30

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 Trà Vinh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 02/03/2022 10:30

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

Dự toán gói thầu 3.779.269.088 VND (Ba tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu hai trăm sáu mươi
chín nghìn tám mươi tám đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh



6

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
E-HSMT Nang cap mo rong duong GTNT ap O Tre Nho.docx

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 20220229576  -   00

Thời điểm đăng tải 22/02/2022 15:01

Số hiệu KHLCNT 20220229554

Tên KHLCNT Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Di dời đường điện 110kV
Sử Pán – Tằng Loỏng đoạn tuyến chạy qua bãi thải Gyps tạm thời 10,5ha

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem. Địa chỉ: KCN Tằng Loỏng, thị trấn
Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0214.3767048; Fax:
0214.3767 047

Tên gói thầu
Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh Công trình “Di
dời đường điện 110kv Sử Pán – Tằng Loỏng đoạn tuyến chạy qua bãi thải
Gyps tạm thời 10,5ha”

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát (DAP)
số 2 tại KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Chi tiết nguồn vốn Vốn tự có/vốn vay

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 45 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/02/2022 15:01

Đến ngày 15/03/2022 09:00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023079100/5220/QUYET DINH 2_001.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=20220230791&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023079100/6758/2.E-HSMT - TIEU CHUAN DANH GIA.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=20220230791&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220230791&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023079100/7560/3.E-HSMT - YEU CAU KY THUAT.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=20220230791&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023079100/2352/4.E-HSMT - BIEU MAU.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023079100/7013/ban ve goi dau thau12.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023079100/6088/E-HSMT Nang cap mo rong duong GTNT ap O Tre Nho.docx
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Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 45 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Lào Cai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 15/03/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 7.545.800.000 VND (Bảy tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 113.187.000 VND (Một trăm mười ba triệu một trăm tám mươi bảy 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
Hồ sơ thiết kế
E-HSMT di chuyen duong dien 110kV.pdf

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 20220230895  -   00

Thời điểm đăng tải 22/02/2022 14:15

Số hiệu KHLCNT 20220217588

Tên KHLCNT Trang bị cửa thép ngăn cháy phòng ắc quy tại các TBA 110kV Xí nghiệp Lưới
điện Cao thế

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên gói thầu Gói thầu số 02.2022 - Cung cấp và lắp đặt cửa thép

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Trang bị cửa thép ngăn cháy phòng ắc quy tại các TBA 110kV Xí nghiệp Lưới
điện Cao thế

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957600/23/QD phe duyet KHLCNT va E-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=20220229576&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957600/7516/Tieu chuan danh gia E-HSDT.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=20220229576&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220229576&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957600/28/Chung V Yeu cau ve ky thuat.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=20220229576&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957600/5464/Bieu mau hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957600/184/Ho so thiet ke duong dien 110kV ban nen nho.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022022957600/5714/E-HSMT di chuyen duong dien 110kV.pdf
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Chi tiết nguồn vốn Vốn SXKD của Công ty

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 45 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 22/02/2022 14:15

Đến ngày 25/02/2022 16:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 40 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 25/02/2022 16:30

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

Dự toán gói thầu 167.723.600 VND (Một trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn
sáu trăm 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
4. YCBG-goi-02.2022_Cung cap va lap dat cua thep.doc

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/2022/02/2022023089500/6300/7. QD-phe duyet BYCBG goi 02.2022.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/chuong I Yeu cau bao gia.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220230895&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220230895&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/2022/02/2022023089500/54/Chuong III.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023089500/4463/4. YCBG-goi-02.2022_Cung cap va lap dat cua thep.doc

