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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 20220235557  -   01

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 22:41

Số hiệu KHLCNT 20220235525

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 của bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 1)

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 03: Mua sắm Môi trường vận chuyển

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 của bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 1)

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu của đơn vị

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/02/2022 22:02

Đến ngày 11/03/2022 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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 1.890.000.000 VND (Một tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 02/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị Phí Ngọc Tùng
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 02/03/2022 có 12 tin liên quan đến các từ khóa anh/chị đang
quan tâm. "cháy, pccc" Anh/chị có thể sửa đổi các từ khóa này trong phần quản lý gói dịch vụ email tin đấu thầu
trên website GiaXD.com.

https://giaxd.com
https://giaxd.com
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Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
QD 384 sua doi E-HSMT G3.docx

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
2

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220235552  -   01

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 22:35

Số hiệu KHLCNT 20220235525

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 của bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 1)

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 02: Mua sắm Bộ kit Realtime PCR chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 của bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 1)

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu của đơn vị

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/02/2022 22:01

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555701/8553/QD 339.signed E-HSMT G3 MTVC.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=20220235557&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555701/6960/E-HSMT C3.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220235557&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220235557&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555701/6876/E-HSMT G3 C5.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220235557&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555701/6346/E-HSMT C8.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555701/650/QD 384 sua doi E-HSMT G3.docx
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-03-mua-sam-moi-truong-van-chuyen-1547248
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Đến ngày 11/03/2022 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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 3.750.000.000 VND (Ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu 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

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
QD 383 sua doi E-HSMT G2.docx

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
3

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220235541  -   01

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 22:26

Số hiệu KHLCNT 20220235525

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 của bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 1)

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện Bãi Cháy

Tên gói thầu Gói 01: Mua sắm kít tách chiết DNA RNA tự động

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555201/4046/QD 338.signed E-HSMT G2 Kit chay.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=20220235552&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555201/5239/E-HSMT C3.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220235552&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220235552&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555201/6450/E-HSMT G2 C5.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220235552&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555201/5425/E-HSMT C8.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023555201/6370/QD 383 sua doi E-HSMT G2.docx
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-02-mua-sam-bo-kit-realtime-pcr-chan-doan-vi-rut-sars-cov-2-1547249
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Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 của bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 1)

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu của đơn vị

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/02/2022 21:56

Đến ngày 11/03/2022 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 Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 1.858.147.200 VND (Một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu một trăm bốn mươi
bảy nghìn hai trăm đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
QD 382 sua doi E-HSMT G1.docx

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023554101/5221/QD 337.signed E-HSMT G1 Kit tach.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=20220235541&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023554101/983/E-HSMT C3.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220235541&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220235541&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023554101/1895/E-HSMT G1 C5.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220235541&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023554101/6699/E-HSMT C8.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023554101/4954/QD 382 sua doi E-HSMT G1.docx
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-01-mua-sam-kit-tach-chiet-dna-rna-tu-dong-1547250
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Thông tin chung

Số TBMT 20220301460  -   00

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 19:23

Số hiệu KHLCNT 20220301291

Tên KHLCNT
Tuyến đường gom Quốc lộ 18 đoạn Km 111+544 đến Km 111+748 (khu vực
phía trước Trụ sở cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh tại phường Bãi Cháy),
thành phố Hạ Long.

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long

Chủ đầu tư
Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long; Địa chỉ số 369 đường Trần
Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số
điện thoại: 02033.825340

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Xây lắp công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Tuyến đường gom Quốc lộ 18 đoạn Km 111+544 đến Km 111+748 (khu vực
phía trước Trụ sở cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh tại phường Bãi Cháy),
thành phố Hạ Long.

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố Hạ Long - Nguồn vốn đầu tư công

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/03/2022 19:23

Đến ngày 12/03/2022 15:39

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Quảng Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 12/03/2022 15:39

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

Dự toán gói thầu 4.202.282.000 VND (Bốn tỷ hai trăm lẻ hai triệu hai trăm tám mươi hai nghìn
đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 55.000.000 VND (Năm mươi lăm 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
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 20220303122  -   00

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 17:20

Số hiệu KHLCNT 20220151962

Tên KHLCNT Mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á

Tên gói thầu Mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/03/2022 17:20

Đến ngày 08/03/2022 17:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030146000/8268/QD PD E-HSMTPCCCQN.docx
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=20220301460&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030146000/1127/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=20220301460&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220301460&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030146000/6467/Chuong V.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=20220301460&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030146000/2396/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030146000/5215/bve.pdf
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Thời điểm đóng/mở thầu 08/03/2022 17:30

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

Dự toán gói thầu 1.639.812.416 VND (Một tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu tám trăm mười hai
nghìn bốn trăm mười sáu 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

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
E-HSMT phat hanh.docx

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 20220302309  -   00

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 16:10

Số hiệu KHLCNT 20220155865

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

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

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

Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

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

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Loại hợp đồng Trọn gói

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030312200/1905/QD phe duyet 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=20220303122&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030312200/5974/Chuong III.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=20220303122&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220303122&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030312200/1243/Chuong V.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=20220303122&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030312200/9443/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030312200/215/E-HSMT phat hanh.docx
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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 120 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/03/2022 16:10

Đến ngày 11/03/2022 16:20

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Thái Nguyên

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/03/2022 16:20

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

Dự toán gói thầu 4.200.445.556 VND (Bốn tỷ hai trăm triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn năm
trăm năm mươi sáu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 45.000.000 VND (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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 20211287292  -   00

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 14:44

Số hiệu KHLCNT 20211040058

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030230900/8280/3. Quyet dinh phe duyet HSMT so 42.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=20220302309&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030230900/6711/03. Chuong III Tieu chuan danh gia HSDT 1b.doc
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220302309&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220302309&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030230900/4554/05. Chuong V Yeu cau ve ky thuat muc 2 to.doc
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220302309&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030230900/8830/08. Chuong VIII Bieu mau hop dong.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030230900/6167/5. Tap ban ve sua chua cau Huy ngac QL.37.rar
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Tên KHLCNT Sửa chữa bảo trì hệ thống báo cháy các khối nhà trong Bệnh viện đa khoa
Thống Nhất (nhà A, C, D, G)

Lĩnh vực Phi tư vấn

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

Tên gói thầu Sửa chữa bảo trì hệ thống báo cháy các khối nhà trong Bệnh viện đa khoa
Thống Nhất (nhà A, C, D, G)

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Sửa chữa bảo trì hệ thống báo cháy các khối nhà trong Bệnh viện đa khoa
Thống Nhất (nhà A, C, D, G)

Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển 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 365 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/03/2022 14:44

Đến ngày 08/03/2022 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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Đồng Nai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 08/03/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 278.712.500 VND (Hai trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm mười hai nghìn năm
trăm đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 4.000.000 VND (Bốn triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2021/12/2021128729200/4004/QD duyet E-HSMT Bao tri he thong bao chay BVTN 2021 lan 4.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=20211287292&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2021/12/2021128729200/6095/Chuong III - Tieu chuan danh gia E-HSDT.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=20211287292&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20211287292&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2021/12/2021128729200/8075/Chuong V - Muc 2 - Yeu cau ve 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=20211287292&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2021/12/2021128729200/5825/Chuong VIII - Bieu mau hop dong.pdf
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8

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220237045  -   02

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 10:59

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu Gói thầu: Thi công xây dựng+ thiết bị máy bơm chuyên dụng chữa cháy + thử
tĩnh cọc

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường Trung học cơ sở Thiện Trung

Nguồn vốn Vốn ngân sách tỉnh

Bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè

Số hiệu KHLCNT 20220228161

Tên KHLCNT Trường Trung học cơ sở Thiện Trung

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 24/02/2022 12:24

Đến ngày 17/03/2022 09:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 17/03/2022 09:30

Địa điểm mở thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè. Địa chỉ: Khu 1B, thị
trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0273.3823485, số fax: 0273.3923080

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 266.000.000 VND (Hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày

Nội dung chính của gói thầu
Khối hành chánh và phòng học bộ môn Nhà đa năng Các hạng mục phụ - Nhà
xe giáo viên và Nhà xe học sinh (02 nhà xe học sinh và 01 nhà xe giáo viên)
Nhà vệ sinh Hàng rào Đường vào trường Sân đường bổ sung Hệ thống cấp
thoát nước tổng thể Hệ thống điện tổng thể

Thông báo liên quan [ 00 ]

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
9

https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-thi-cong-xay-dung-thiet-bi-may-bom-chuyen-dung-chua-chay-thu-tinh-coc-1550776
http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023704502/627/qd 855 HSMT THCS Thien Trung.PDF
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023704502/6599/HSMT THCS Thien Trung phat hanh1-3.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023704502/2138/BV THCS Thien Trung.rar
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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 20220237043  -   01

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 10:50

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu Gói thầu: Thi công xây dựng+ thiết bị máy bơm chuyên dụng chữa cháy + thử
tĩnh cọc

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường Trung học cơ sở Hậu Mỹ Bắc A

Nguồn vốn Vốn ngân sách tỉnh

Bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè

Số hiệu KHLCNT 20220227982

Tên KHLCNT Trường Trung học cơ sở Hậu Mỹ Bắc A

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 24/02/2022 12:15

Đến ngày 17/03/2022 09:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 17/03/2022 09:30

Địa điểm mở thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè. Địa chỉ: Khu 1B, thị
trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 073.3823485, số fax: 073.3923080

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 742.000.000 VND (Bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 240 Ngày

Nội dung chính của gói thầu Khối hành chính quản trị + phục vụ học tập Khối lớp học phía Bắc Khối lớp
học phía Nam Nhà đa năng Các công trình phụ trợ

Thông báo liên quan [ 00 ]

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
10

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-thi-cong-xay-dung-thiet-bi-may-bom-chuyen-dung-chua-chay-thu-tinh-coc-1550781
http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023704301/1968/qd 857 HSMT THCS Hau My Bac A.PDF
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023704301/3415/HSMT THCS Hau My Bac A phat hanh1-3.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023704301/1246/18-11 bv TKKT gui CDT THCS HAU MY BAC A.rar
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Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220237036  -   01

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 10:39

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu Gói thầu: Thi công xây dựng+ thiết bị máy bơm chuyên dụng chữa cháy + thử
tĩnh cọc

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường Tiểu học THCS An Thái Đông

Nguồn vốn Vốn ngân sách tỉnh

Bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè

Số hiệu KHLCNT 20220228396

Tên KHLCNT Trường Tiểu học THCS An Thái Đông

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 24/02/2022 12:06

Đến ngày 17/03/2022 09:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 17/03/2022 09:30

Địa điểm mở thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè. Địa chỉ: Khu 1B, thị
trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0273.3823485, số fax: 0273.3923080

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 668.000.000 VND (Sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày

Nội dung chính của gói thầu
Khối hành chính + lớp học + bộ môn (khối trung tâm) Khối lớp học + bộ môn
(phía Bắc) Khối lớp học + thư viện + bộ môn (phía Nam) Cải tạo, sửa chữa
Trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Thái Đông thành nhà ăn + nhà bếp Các công
trình phụ trợ

Thông báo liên quan [ 00 ]

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
11

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-thi-cong-xay-dung-thiet-bi-may-bom-chuyen-dung-chua-chay-thu-tinh-coc-1550787
http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023703601/2876/qd 854 HSMT TH THCS An Thai Dong.PDF
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023703601/9063/HSMT TH THCS an Thai Dong Phat hanh1-3.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023703601/6100/Truong An Thai Dong BV dau thau.zip
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Thông tin chung

Số TBMT 20220233350  -   01

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 10:32

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu Gói thầu: Thi công xây dựng + thiết bị (máy bơm chuyên dụng chữa cháy +
điều hòa không khí) + thử tĩnh cọc

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thái Trung

Nguồn vốn Vốn ngân sách tỉnh

Bên mời thầu Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè

Số hiệu KHLCNT 20220228254

Tên KHLCNT Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thái Trung

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 24/02/2022 11:53

Đến ngày 17/03/2022 09:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 17/03/2022 09:30

Địa điểm mở thầu Khu 1B, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0273.3823485, số fax:
0273.3923080

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 819.000.000 VND (Tám trăm mười chín triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày

Nội dung chính của gói thầu

Khối chính: - Khối hành chính + phục vụ học tập: Diện tích xây dựng 464m²,
tổng diện tích sàn 1.338m2, quy mô gồm 01 trệt 02 lầu Khối lớp học Trung
học cơ sở (phía Bắc): Diện tích xây dựng 1.049m², tổng diện tích sàn
3.109m2, quy mô gồm 01 trệt 02 lầu Khối lớp học Tiểu học (phía Nam): Diện
tích xây dựng 1.147m², tổng diện tích sàn 3.407m2, quy mô gồm 01 trệt 02
lầu Nhà đa năng Các công trình phụ trợ Nhà xe (giáo viên + học sinh): Diện
tích xây dựng 608m2 (trong đó: nhà xe giáo viên có diện tích 136m2, nhà xe
học sinh có diện tích 472m2) Cổng hàng rào + nhà bảo vệ + nhà để máy bơm
chữa cháy Sân đường nội bộ + cột cờ: Tổng diện tích 11.384 m² San nền: Sử
dụng cát san lấp để san nền Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện tổng
thể, hệ thống cấp thoát nước tổng thể, hệ thống xử lý nước thải

Thông báo liên quan [ 00 ]

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
12

https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-thi-cong-xay-dung-thiet-bi-may-bom-chuyen-dung-chua-chay-dieu-hoa-khong-khi-thu-tinh-coc-1550791
http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023335001/546/qd 756 HSMT TH THCS An Thai Trung.PDF
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023335001/7163/HSMT TH THCS An Thai Trung phat hanh 1-3.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022023335001/3537/FILE BAN VE TRUONG TH VA THCS AN THAI TRUNG.rar
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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 20220300275  -   00

Thời điểm đăng tải 01/03/2022 09:59

Số hiệu KHLCNT 20211291681

Tên KHLCNT Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương, thị xã
Tân Châu, tỉnh An Giang

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang

Chủ đầu tư
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. + Địa chỉ: số 02, đường số 20, khóm
Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. + Điện
thoại: (0296) 3952655 – (0296) 3943570

Tên gói thầu

Gói thầu số 03: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục: San lấp mặt
bằng; Đường giao thông; Bãi đỗ xe chờ nhập, chờ xuất; Hệ thống cấp nước –
PCCC; Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp điện-chiếu sáng; Bể nước ngầm –
Nhà để máy bơm PCCC; Hệ thống Camera quan sát ngoại vi; Cây xanh – vỉa
hè; Cầu tàu; Sân bãi Cầu tàu

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương, thị xã
Tân Châu, tỉnh An Giang

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Trung ương + 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 hai 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 01/03/2022 09:59

Đến ngày 21/03/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 150 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh An Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 21/03/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 1.031.000.000 VND (Một tỷ ba mươi mốt triệu đồng chẵn)

Điểm đánh giá
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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 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
558 - HSMT-E - Thiet ke Goi so 03-tham dinh-ok.pdf

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/2022/03/2022030027500/33/306 QD phe duyet HSMT goi 03 DA tram KSLH CK QT Vinh Xuong.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=20220300275&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030027500/4737/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/2022/03/2022030027500/4959/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=20220300275&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030027500/2916/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022030027500/4319/558 - HSMT-E - Thiet ke Goi so 03-tham dinh-ok.pdf

