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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 20220361310  -   00

Thời điểm đăng tải 04/04/2022 16:56

Số hiệu KHLCNT 20210826867

Tên KHLCNT Xây dựng trường THCS tại ô qui hoạch A.5/THCS, phường Thượng Thanh,
quận Long Biên

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên

Tên gói thầu Gói thầu số 22: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng trường THCS tại ô qui hoạch A.5/THCS, phường Thượng Thanh,
quận Long Biên

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách

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 90 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/04/2022 16:56

Đến ngày 14/04/2022 17:00

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 14/04/2022 17:00

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 05/04/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 05/04/2022 có 6 tin liên quan đến các từ khóa anh/chị đang quan
tâm. "cháy, pccc" Anh/chị có thể sửa đổi các từ khóa này trong phần quản lý gói dịch vụ email tin đấu thầu trên
website GiaXD.com.

https://giaxd.com
https://giaxd.com
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Dự toán gói thầu 5.319.897.000 VND (Năm tỷ ba trăm mười chín triệu tám trăm chín mươi bảy
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 65.000.000 VND (Sáu 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
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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 20220405465  -   00

Thời điểm đăng tải 04/04/2022 12:55

Số hiệu KHLCNT 20220405462

Tên KHLCNT
Mua Bảo hiểm cháy, nổ cho các chung cư, ký túc xá trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý năm
2022-2023

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng

Chủ đầu tư Trung tâm quản lý và Khai thác Nhà Đà Nẵng, số 06, đường Trần Quý Cáp,
phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tên gói thầu
Mua Bảo hiểm cháy, nổ cho các chung cư, ký túc xá trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý năm
2022-2023

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Mua Bảo hiểm cháy, nổ cho các chung cư, ký túc xá trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý năm
2022-2023

Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn trích để lại chi quản lý vận hành của Trung tâm Quản lý và Khai
thác nhà Đà Nẵng

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/2022/03/2022036131000/4000/QD_83_PD EHSMT goi 22 PCCC A5THCS.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=20220361310&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036131000/5197/C3-TCDG.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=20220361310&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220361310&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036131000/6454/C5-YCKT.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=20220361310&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036131000/3850/C8-BMHD.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036131000/953/pccc o quy ho a5.pdf
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Phương thức LCNT Một giai đoạn hai 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 04/04/2022 12:55

Đến ngày 14/04/2022 13:30

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 Đà Nẵng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 14/04/2022 13:30

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

Dự toán gói thầu 1.824.424.000 VND (Một tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi
bốn nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 27.366.360 VND (Hai mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm sáu
mươi 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
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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 20220404780  -   00

Thời điểm đăng tải 04/04/2022 10:39

Số hiệu KHLCNT 20211122453

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040546500/4677/2022.03.28 - QD phe duyet E HSMT.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong I Chi dan nha thau _ PTV 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/bangdulieu?bid_no=20220405465&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040546500/8412/Chuong III BHCN 2022.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong PTV_2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220405465&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220405465&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040546500/1634/Chuong V BHCN 2022.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung của hop dong_ PTV 2 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220405465&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040546500/192/Chuong VIII BHCN 2022.pdf
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Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tên gói thầu Bộ thiết bị lặn cứu nạn cứu hộ (Gói thầu số 2)

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Dự toán mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ thực hiện tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Chi tiết nguồn vốn Kinh phí thường xuyên năm 2021

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 150 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/04/2022 10:39

Đến ngày 26/04/2022 14:00

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 26/04/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 9.798.000.000 VND (Chín tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 146.970.000 VND (Một trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi 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
E-HSMT G2.2.pdf

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/2022/04/2022040478000/6654/QD dieu chinh E-HSMT G2.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=20220404780&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040478000/7199/Chuong III.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=20220404780&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220404780&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040478000/5840/Chuong V.doc
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=20220404780&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040478000/3596/Chuong VIII.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040478000/2285/E-HSMT G2.2.pdf
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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 20220404510  -   00

Thời điểm đăng tải 04/04/2022 10:30

Số hiệu KHLCNT 20220368023

Tên KHLCNT Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Công an tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công an tỉnh Lai Châu

Tên gói thầu Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Công an tỉnh Lai Châu

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Công an tỉnh Lai Châu

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách 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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/04/2022 10:30

Đến ngày 12/04/2022 11:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Lai Châu

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 12/04/2022 11:00

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

Dự toán gói thầu 483.000.000 VND (Bốn trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 6.000.000 VND (Sáu 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

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 20220355660  -   00

Thời điểm đăng tải 04/04/2022 09:56

Số hiệu KHLCNT 20210535577

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư thiết bị cho Công trình: Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV
Đông Hải

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty Điện lực Bạc Liêu

Chủ đầu tư

Tên gói thầu Gói thầu số 6: Mua sắm Dụng cụ PCCC cho trạm 110kV

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho Công trình: Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV
Đông Hải

Chi tiết nguồn vốn Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Bạc Liêu (Vốn vay, Vốn khấu hao cơ
bản - Công ty Điện lực Bạc Liêu)

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 180 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/04/2022 09:56

Đến ngày 08/04/2022 16:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040451000/156/QD phe duyet EHSMT.rar
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=20220404510&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040451000/6816/Chuong III.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=20220404510&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220404510&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040451000/375/Chuong V.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=20220404510&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040451000/2283/Chuong VIII.pdf
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Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Bạc Liêu

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 08/04/2022 16:00

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

Dự toán gói thầu 240.810.709 VND (Hai trăm bốn mươi triệu tám trăm mười nghìn bảy trăm lẻ
chín 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
HSYCBG_GOI 6_T2.pdf

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
6

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220404570  -   00

Thời điểm đăng tải 04/04/2022 09:51

Lĩnh vực Hỗn hợp

Gói thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu và vốn vay

Bên mời thầu Tổng công ty Điện lực TKV CTCP

Số hiệu KHLCNT 20191205585

Tên KHLCNT Kế hoạch LCNT dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ 04/04/2022 09:51

Đến ngày 27/05/2022 10:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 45.000.000 VND

Thời điểm mở thầu 27/05/2022 10:30

Địa điểm mở thầu Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, Tầng 2 Tòa nhà Sannam, số 78 Đường
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035566000/3607/QD PHE DUYET HSYCBG_GOI 6.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=20220355660&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220355660&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/2022/03/2022035566000/6367/DU THAO HOP DONG.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035566000/4220/HSYCBG_GOI 6_T2.pdf
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Số tiền bảo đảm dự thầu 95.000.000.000 VND (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Tháng

Nội dung chính của gói thầu

Khảo sát, thiết kế, chế tạo, cung cấp, vận chuyển, giao hàng, bốc dỡ tại công
trường, bảo hiểm, xây dựng, lắp đặt, kiểm định, thử nghiệm, hiệu chỉnh,
nghiệm thu, chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ và bảo hành toàn bộ
Công trình/Vật tư, Thiết bị cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II công
suất 1x110MW

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040457000/467/536 QD DT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040457000/4098/HSMT NDII cap nhat thang 3_2022.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040457000/7508/EPC NDII Bidding Documents _03.2022.rar

