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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 20220161623  -   01

Thời điểm đăng tải 07/02/2022 16:44

Số hiệu KHLCNT 20220144273

Tên KHLCNT Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Tân, huyện Đông Hưng; Hạng mục:
Nhà làm việc 03 tầng

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Trí

Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đông Tân - Địa chỉ: Xã Đông Tân, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Tân, huyện Đông Hưng; Hạng mục:
Nhà làm việc 3 tầng

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách xã đầu tư XDCB và các nguồn vốn huy động
hợp pháp khác

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 27/01/2022 14:14

Đến ngày 15/02/2022 15:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Thái Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 15/02/2022 15:00

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 08/02/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị Phí Ngọc Tùng
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 08/02/2022 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


2

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

Dự toán gói thầu 10.216.171.000 VND (Mười tỷ hai trăm mười sáu triệu một trăm bảy mươi
mốt nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
2

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220165370  -   00

Thời điểm đăng tải 07/02/2022 13:19

Số hiệu KHLCNT 20211284027

Tên KHLCNT Dự án: Nâng cấp nhà điều hành sản xuất và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa
cháy trụ sở Truyền tải điện Hòa Bình

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện
Quốc gia

Chủ đầu tư
Công ty Truyền tải điện 1- địa chỉ: Công ty Truyền tải điện 1; địa chỉ trụ sở
chính: số 15 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội (địa chỉ giao dịch: số 96 Ngô Gia Tự,
P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội); điện thoại: 024.22429945; fax:
024.38293173

Tên gói thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nâng cấp nhà điều hành sản xuất và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy
trụ sở Truyền tải điện Hòa Bình

Chi tiết nguồn vốn EVNNPT

Loại hợp đồng Trọn gói

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016162301/6511/QD-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=20220161623&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016162301/5846/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=20220161623&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220161623&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016162301/2803/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=20220161623&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016162301/4914/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016162301/9639/Ban ve.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-so-03-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-va-mua-sam-thiet-bi-pccc-1525044
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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 07/02/2022 13:19

Đến ngày 17/02/2022 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 Hoà Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 17/02/2022 15:30

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

Dự toán gói thầu 9.620.554.000 VND (Chín tỷ sáu trăm hai mươi triệu năm trăm năm mươi bốn
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Hồ sơ thiết kế
1. E.HSMT G1.XD Nha Hoa Binh 2021.docx

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 20220165250  -   00

Thời điểm đăng tải 07/02/2022 12:50

Số hiệu KHLCNT 20211284027

Tên KHLCNT Dự án: Nâng cấp nhà điều hành sản xuất và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa
cháy trụ sở Truyền tải điện Hòa Bình

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016537000/924/2. QD phe duyet HSMT goi 1.HB2021.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=20220165370&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016537000/3947/1. E.HSMT G1.XD Nha Hoa Binh 2021 - C3.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=20220165370&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220165370&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016537000/2811/1. E.HSMT G1.XD Nha Hoa Binh 2021 - C5.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=20220165370&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016537000/3405/1. E.HSMT G1.XD Nha Hoa Binh 2021 - C8.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016537000/6988/BV NHA HBINH-01182022151003.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016537000/4960/1. E.HSMT G1.XD Nha Hoa Binh 2021.docx
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Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện
Quốc gia

Chủ đầu tư
Công ty Truyền tải điện 1; địa chỉ trụ sở chính: số 15 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà
Nội (địa chỉ giao dịch: số 96 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà
Nội); điện thoại: 84.24.22132183; fax: 84.24.37150410.

Tên gói thầu Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nâng cấp nhà điều hành sản xuất và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy
trụ sở Truyền tải điện Hòa Bình

Chi tiết nguồn vốn EVNNPT

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn 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 07/02/2022 12:50

Đến ngày 28/02/2022 09:30

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 Hoà Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 28/02/2022 09:30

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

Dự toán gói thầu 252.248.000 VND (Hai trăm năm mươi hai triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn
đồng chẵn)

Điểm đánh giá

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
1. HSMT G2 nha HBinh 2021. phat hanh.doc

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
4

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016525000/2158/3. QD phe duyet HSMT goi 2.NhaHB2021.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=20220165250&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016525000/567/1. HSMT G2 nha HBinh 2021. C3.doc
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/2022/01/2022016525000/4937/1. HSMT G2 nha HBinh 2021. C5.doc
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=20220165250&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016525000/5547/1. HSMT G2 nha HBinh 2021. C8.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016525000/1866/1. HSMT G2 nha HBinh 2021. phat hanh.doc
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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 20220162131  -   00

Thời điểm đăng tải 07/02/2022 10:32

Số hiệu KHLCNT 20220156709

Tên KHLCNT Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An
Giang

Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh An
Giang. Địa chỉ: số 08, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên,
tỉnh An Giang, điện thoại: 02963 853 801

Tên gói thầu Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình (trừ hạng mục: Hệ thống PCCC)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 330 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/02/2022 10:32

Đến ngày 17/02/2022 10:30

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 An Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 17/02/2022 10:30

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

Dự toán gói thầu 2.209.768.000 VND (Hai tỷ hai trăm lẻ chín triệu bảy trăm sáu mươi tám
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 33.146.000 VND (Ba mươi ba triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn)

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

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
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 20220200600  -   00

Thời điểm đăng tải 07/02/2022 09:49

Số hiệu KHLCNT 20211116040

Tên KHLCNT Mua sắm xe nâng hàng chạy điện

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang

Tên gói thầu Mua sắm xe nâng hàng chạy điện

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm xe nâng hàng chạy điện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi
nhánh tỉnh An Giang

Chi tiết nguồn vốn Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước

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 07/02/2022 09:49

Đến ngày 15/02/2022 09:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 180 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh An Giang

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016213100/589/54-QD phe duyet HSMT GT05 Cai tao Trung trung cap nghe DTNT tinh_0001.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=20220162131&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016213100/1024/Chuong III. Tieu chuan DG.TT04.17 - G5.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=20220162131&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220162131&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016213100/9556/CHUONG V. YCKT.TT04.17 - G5.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=20220162131&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016213100/9159/Chuong VIII. BMHD.TT04.17.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/01/2022016213100/9751/Ban ve khoi HC HT KTX Truong DTNT.rar
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Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 15/02/2022 09:30

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

Dự toán gói thầu 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 8.000.000 VND (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

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 20220200191  -   00

Thời điểm đăng tải 07/02/2022 08:25

Số hiệu KHLCNT 20211287666

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở BHXH
huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

Chủ đầu tư - Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình Địa chỉ: Đường QH7, phường
Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Số điện thoại: 0218.3853.037

Tên gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam cấp theo kế hoạch
hàng năm

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/2022/02/2022020060000/4564/QUYET DINH 176-QD-ANG HSYC chao hang canh tranh.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=20220200600&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020060000/5309/Chuong III- TIEU CHUAN DANH GIA E-HSDT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220200600&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220200600&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020060000/3708/Chuong V. Yeu cau ve ky thuat.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220200600&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020060000/8488/Chuong VIII - BIEU MAU HOP DONG.pdf
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Thời gian thực hiện hợp đồng 75 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/02/2022 08:25

Đến ngày 17/02/2022 08:30

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hoà Bình

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 17/02/2022 08:30

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

Dự toán gói thầu 1.001.077.000 VND (Một tỷ lẻ một triệu bảy mươi bảy nghìn 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
Yeu cau nhan su.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/2022/02/2022020019100/9114/36558_Quyet dinh so 47.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=20220200191&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020019100/1584/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=20220200191&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220200191&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020019100/2952/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=20220200191&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020019100/2920/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020019100/8679/BV PCCC.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/02/2022020019100/3144/Yeu cau nhan su.pdf

