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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 20220403155  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 21:10

Số hiệu KHLCNT 20211107096

Tên KHLCNT Lắp đặt bổ sung hệ thống chữa cháy tự động tại khu vực nhà kho, nhà xưởng
sản xuất của Công ty thuốc lá Bắc Sơn

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn

Chủ đầu tư

Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn , địa chỉ: Phường Đáp Cầu,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thuốc
lá Bắc Sơn Địa chỉ: Phường Đáp Cầu – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh Điện
thoại: 0222-3821332 Fax: 0222-3821551 trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời
thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và
sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra
của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh
chính của tập đoàn.

Tên gói thầu Gói thầu số 3: Thi công xây lắp và thiết bị

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Lắp đặt bổ sung hệ thống chữa cháy tự động tại khu vực nhà kho, nhà xưởng
sản xuất của Công ty thuốc lá Bắc Sơn

Chi tiết nguồn vốn Vốn tự có của công ty

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 120 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 21:10

Đến ngày 12/04/2022 09:00

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 02/04/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 02/04/2022 có 9 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 thực hiện gói thầu Tỉnh Bắc Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 12/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 2.779.758.447 VND (Hai tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm năm mươi
tám nghìn bốn trăm bốn mươi bảy đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 35.000.000 VND (Ba 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
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 20220400386  -   01

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 17:34

Số hiệu KHLCNT 20220370873

Tên KHLCNT
Kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc nghiệp vụ: Đề án Nâng cao năng lực quản
lý Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho
lực lượng Kiểm lâm, cán bộ quản lý các cấp và các chủ rừng, cộng đồng dân
cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

Tên gói thầu
Gói thầu 01: Đề án Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác quản lý
bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, cán bộ
quản lý các cấp và các chủ rừng, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hà
Nội

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
Đề án Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, cán bộ quản lý các cấp
và các chủ rừng, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040315500/5840/CONG TY TNHH MTV THUOC LA.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=20220403155&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040315500/8383/Chuong III.34 PCCC.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=20220403155&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220403155&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040315500/4494/CHUONG V PCCC.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=20220403155&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040315500/8852/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040315500/6023/Ban ve.rar
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Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Thành phố Hà Nội

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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 10:08

Đến ngày 12/04/2022 09:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 12/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 2.434.520.000 VND (Hai tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu năm trăm hai mươi
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 36.000.000 VND (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

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

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

Thông báo liên quan [ 00 ]

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 20220400374  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 17:12

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040038601/4439/QD 76_signed.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=20220400386&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040038601/5055/Chuong III Tieu chuan danh gia.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong PTV_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220400386&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220400386&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040038601/9026/Chuong V Yeu cau ve ky thuat.docx
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI dieu kien chung hop dong_ptv.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220400386&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040038601/5190/Bieu mau hop dong.docx
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-01-de-an-nang-cao-nang-luc-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-quan-ly-bao-ve-rung-phong-chay-chua-chay-rung-cho-luc-luong-kiem-lam-can-bo-quan-ly-cac-cap-va-cac-chu-rung-cong-dong-dan-cu-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-1584194
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Số hiệu KHLCNT 20220400185

Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9,
thành phố Tuy Hòa (Hạng mục: Xây dựng 03 phòng bộ môn đạt chuẩn, các
phòng tổ chuyên môn, các hạng mục phụ trợ, cải tạo các phòng bộ môn đạt
chuẩn và trang thiết bị)

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa

Chủ đầu tư
+ Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa. Địa
chỉ: số 04 Trần Hưng Đạo, phường 01, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. +
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa. Địa chỉ:
số 04 Trần Hưng Đạo, phường 01, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tên gói thầu Gói thầu số 09XL: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình và thiết bị
PCCC.

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, thành phố Tuy Hòa (Hạng mục:
Xây dựng 03 phòng bộ môn đạt chuẩn, các phòng tổ chuyên môn, các hạng
mục phụ trợ, cải tạo các phòng bộ môn đạt chuẩn và trang thiết bị)

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu tiền sử dụng đất thành phố

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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 17:12

Đến ngày 12/04/2022 08:00

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 Phú Yên

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 12/04/2022 08:00

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

Dự toán gói thầu 6.601.235.379 VND (Sáu tỷ sáu trăm lẻ một triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn
ba trăm bảy mươi chín 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
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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
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 20220402189  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 16:43

Số hiệu KHLCNT 20220239645

Tên KHLCNT Quản lý vận hành và Bảo trì tòa nhà Trụ sở cơ quan Thành ủy tại số 9 Ngô
Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Tên gói thầu Gói thầu số 4: Bảo hiểm cháy, nổ tòa nhà Trụ sở cơ quan Thành ủy

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Quản lý vận hành và Bảo trì tòa nhà Trụ sở cơ quan Thành ủy tại số 9 Ngô
Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Thành phố

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 36 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 16:43

Đến ngày 08/04/2022 16:45

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040037400/4968/QD phe duyet 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=20220400374&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040037400/4452/E-HSMT - DTH - Chuong III.doc
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220400374&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220400374&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040037400/8583/E-HSMT - DTH - chuong V.doc
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220400374&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040037400/6801/E-HSMT - DTH - Chuong VIII.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040037400/4744/BAN VE TK - DTH.pdf
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Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hà Nội

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 08/04/2022 16:45

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

Dự toán gói thầu 1.134.000.000 VND (Một tỷ một trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 11.500.000 VND (Mười một triệu năm 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
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 20220401683  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 15:01

Số hiệu KHLCNT 20220366457

Tên KHLCNT Trường Tiểu học Huỳnh Văn Lời, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm

Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm.

Tên gói thầu Gói số 3: Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (trừ hạng mục Hệ
thống PCCC và chống sét, Đường dây trung thế và trạm biến áp)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường Tiểu học Huỳnh Văn Lời, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

Chi tiết nguồn vốn NS huyện Vũng Liêm

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040218900/9223/3. QD so 307.2022 - Phe duyet HSYC - GT so 4 - Bao hiem.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=20220402189&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040218900/2131/Chuong III.doc
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=20220402189&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220402189&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040218900/2757/Chuong V.doc
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=20220402189&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040218900/4441/Chuong VIII.doc
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Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 15:01

Đến ngày 22/04/2022 09:00

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 Vĩnh Long

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 22/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 542.692.929 VND (Năm trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm chín mươi hai
nghìn chín trăm hai mươi chín 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
HSMT.rar

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
6

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220400172  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 14:38

Số hiệu KHLCNT 20220380069

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư phân bón cho vườn cây cao su khai thác và vườn cây KTCB,
trồng tái canh năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh

Tên gói thầu Cung cấp phân Urê(46%N) và phân lân nung chảy(15-17%P2O5) bón chăm
sóc vườn cây cao su khai thác và vườn cây trồng tái canh năm 2022

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/2022/04/2022040168300/1443/QD phe duyet E-HSMT.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=20220401683&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040168300/7997/3. Chuong 3 - TCDG e.HSDT.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/2022/04/2022040168300/5469/5. Chuong 5 - Dieu khoan tham chieu.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=20220401683&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040168300/2341/8. Chuong 8 - Bieu mau hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040168300/5952/HSMT.rar
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Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư phân bón cho vườn cây cao su khai thác và vườn cây KTCB,
trồng tái canh năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Vốn Kinh doanh, điều lệ, tín dụng

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 15 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 14:38

Đến ngày 11/04/2022 15:10

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 Gia Lai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/04/2022 15:10

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

Dự toán gói thầu 5.166.244.500 VND (Năm tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi
bốn nghìn năm trăm đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 77.000.000 VND (Bảy mươi bảy 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 goi UreLan.rar

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040017200/1983/Quyet dinh 181-QD-CSCP ngay 31-3-2022.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=20220400172&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040017200/6422/Chuong III - Tieu chuan danh gia 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=20220400172&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220400172&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040017200/2415/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=20220400172&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040017200/7948/Chuong VIII - Bieu mau cua hop dong.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040017200/7942/E-HSMT goi UreLan.rar
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Số TBMT 20220401101  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 11:21

Số hiệu KHLCNT 20220375752

Tên KHLCNT Sửa chữa, thay máy bơm diesel PCCC - Trạm biến áp 220kV Hải H

Lĩnh vực Xây lắp

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

Tên gói thầu Gói thầu 13TC.SCL22-DB1: Sửa chữa, thay máy bơm diesel PCCC - Trạm biến
áp 220kV Hải H

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Sửa chữa, thay máy bơm diesel PCCC - Trạm biến áp 220kV Hải H

Chi tiết nguồn vốn Chi phí sửa chữa lớn năm 2022

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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 11:21

Đến ngày 06/04/2022 14:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 20 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 06/04/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 337.649.216 VND (Ba trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi chín nghìn
hai trăm mười sáu 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
Hồ sơ thiết kế
11.1. Ban YCKT PCCC HH.doc

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
8

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040110100/1327/QD 84 phe duyet YCBG PCCC.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=20220401101&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220401101&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/2022/04/2022040110100/3501/11.2. Chuong 3 Du thao HD PCCC.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040110100/6342/PA thiet ke.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040110100/3814/11.1. Ban YCKT PCCC HH.doc
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Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220400855  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 11:11

Số hiệu KHLCNT 20220400747

Tên KHLCNT Hoàn thiện hệ thống PCCC trạm biến áp 110kV Hòa Hưng

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TNHH_CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH

Chủ đầu tư Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh. - Số 06 Phổ Quang – Phường 2 –
Quận Tân bình – TP.HCM Điện thoại : 028 2217 2368.

Tên gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập HSMT

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Chi tiết nguồn vốn ĐTXD năm 2022

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 90 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 01/04/2022 11:11

Đến ngày 22/04/2022 11:30

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 Thành phố Hồ Chí Minh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 22/04/2022 11:30

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

Dự toán gói thầu 189.216.351 VND (Một trăm tám mươi chín triệu hai trăm mười sáu nghìn ba
trăm năm mươi mốt 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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
9

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220328629  -   00

Thời điểm đăng tải 01/04/2022 10:36

Số hiệu KHLCNT 20220319962

Tên KHLCNT Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá
nhân năm 2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên gói thầu Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá
nhân năm 2022

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá
nhân năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu

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 01/04/2022 10:36

Đến ngày 21/04/2022 10:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Bạc Liêu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040085500/6985/514 QD DT va HSMT GT TV khao sat lap BCKTKT lap HSMT thuoc DA hoan thien PCCC tram Hoa hung 3-2022.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=20220400855&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040085500/8579/HSMT PCCC Hoa Hung 3.2022 - 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/2022/04/2022040085500/8272/HSMT PCCC Hoa Hung 3.2022 - 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=20220400855&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040085500/9514/HSMT PCCC Hoa Hung 3.2022 - CHUONG VIII.docx
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Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 21/04/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 6.198.202.139 VND (Sáu tỷ một trăm chín mươi tám triệu hai trăm lẻ hai
nghìn một trăm ba mươi chín đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 90.000.000 VND (Chín 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
CHUONG VII DIEU KIEN CU THE_PHU LUC 01.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/2022/03/2022032862900/5383/QD PHE DUYET HSMT_469_31.3.2022.PDF
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau HH 2 tu.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220328629&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032862900/8488/CHUONG III TIEU CHUAN DANH GIA.doc
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong HH_2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220328629&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220328629&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032862900/8334/DAC TINH KY THUAT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung cua hop dong HH 2 tu.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220328629&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032862900/2375/BIEU MAU CUA HOP DONG.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022032862900/8950/CHUONG VII DIEU KIEN CU THE_PHU LUC 01.PDF

