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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 20220323036  -   00

Thời điểm đăng tải 09/03/2022 17:26

Số hiệu KHLCNT 20220317001

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Thanh
Đa xã Thanh Đa

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ

Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Phúc
Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Số điện thoại: 02433.642.102)

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần xây dựng + PCCC)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Thanh Đa xã Thanh Đa

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện

Loại hợp đồng Trọn gói

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

Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 09/03/2022 17:26

Đến ngày 30/03/2022 09:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 30/03/2022 09:00

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 10/03/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 10/03/2022 có 4 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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Dự toán gói thầu 593.313.000 VND (Năm trăm chín mươi ba triệu ba trăm mười ba nghìn đồng
chẵn)

Điểm đánh giá

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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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 20220322786  -   00

Thời điểm đăng tải 09/03/2022 16:27

Lĩnh vực Hỗn hợp

Gói thầu
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án:
Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang (giai đoạn II)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang (giai đoạn II)

Nguồn vốn Vốn ngân sách huyện (từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất; trước
mắt ứng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Giang)

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn

Số hiệu KHLCNT 20220165949

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê
Duẩn kéo dài, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn II)

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 09/03/2022 16:27

Đến ngày 30/03/2022 08:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 30/03/2022 09:00

Địa điểm mở thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn, thị trấn Chũ, huyện Lục
Ngạn, 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/2022/03/2022032303600/9376/QD 190.09.03 PD E-HSMT goi thau 03 TK BVTC.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=20220323036&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032303600/4172/Chuong III. E-HSMT TVTK Tieu hoc Thanh Da.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/2022/03/2022032303600/7711/Chuong V. E-HSMT TVTK Tieu hoc Thanh Da.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=20220323036&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032303600/8477/Chuong VIII. E-HSMT TVTK Tieu hoc Thanh Da.pdf
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Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 11 Tháng

Nội dung chính của gói thầu

Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 3,8 ha nằm trong Quy
hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Khí tượng kéo dài, thị trấn Chũ đã
được điều chỉnh tại Quyết định số 7023/QĐ-UBND ngày 03/8/2017, bao gồm
các hạng mục: San nền; hệ thống giao thông; hệ thống cấp nước và PCCC; hệ
thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cấp điện trạm biến áp, điện sinh
hoạt và điện chiếu sáng, đường dây trung thế; hệ thống thông tin liên lạc,
viễn thông. (chi tiết theo HSMT đính kèm)

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
File khác

Làm rõ HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
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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 20220322434  -   00

Thời điểm đăng tải 09/03/2022 15:52

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu
Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng công trình, chi phí thiết bị, chi phí thí
nghiệm vật liệu điện, Chi phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa
cháy, chi phí ngừng và cấp điện trở lại + Phí bảo vệ môi trường, Thuế tài
nguyên, Tiền cấp quyền khai thác, phí đổ thải và phí vệ sinh môi trường

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Hạ tầng đất dân cư tại khu Vĩnh Hòa (khu C), phường Mạo Khê, thị xã Đông
Triều

Nguồn vốn Ngân sách thị xã

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều

Số hiệu KHLCNT 20220312974

Tên KHLCNT Hạ tầng đất dân cư tại khu Vĩnh Hòa (khu C), phường Mạo Khê, thị xã Đông
Triều

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 09/03/2022 15:52

Đến ngày 29/03/2022 16:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 2.000.000 VND

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032278600/3224/QD phe duyet HSMT sua_signed_signed_signed_signed.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032278600/5495/HSMT CHUAN IN.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032278600/2518/FILE KHAC.rar
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Thời điểm mở thầu 29/03/2022 16:30

Địa điểm mở thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều; Địa chỉ: Số 838, đường
Nguyễn Bình, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 950.000.000 VND (Chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày

Nội dung chính của gói thầu
Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng công trình, chi phí thiết bị, chi phí thí
nghiệm vật liệu điện, Chi phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa
cháy, chi phí ngừng và cấp điện trở lại + Phí bảo vệ môi trường, Thuế tài
nguyên, Tiền cấp quyền khai thác, phí đổ thải và phí vệ sinh môi trường

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
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 20220321250  -   00

Thời điểm đăng tải 09/03/2022 11:21

Số hiệu KHLCNT 20220317844

Tên KHLCNT Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ chợ Tam Kỳ năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Ban quản lý chợ thành phố Tam Kỳ

Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ chợ Tam Kỳ năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ chợ Tam Kỳ năm 2022

Chi tiết nguồn vốn 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 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 09/03/2022 11:21

Đến ngày 16/03/2022 14:00

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032243400/18/QD phe duyet HSMT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032243400/5764/HSMT 16h-16h30 mo.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032243400/470/BVTKTC.rar
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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 Quảng Nam

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 16/03/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 210.267.000 VND (Hai trăm mười triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng
chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 2.200.000 VND (Hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032125000/3915/QD phe duyet 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=20220321250&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032125000/146/chuong 3 dang tai.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=20220321250&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220321250&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032125000/4549/chuong 5.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=20220321250&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032125000/3469/chuong 8.docx

