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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 20220417504  -   00

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 18:57

Lĩnh vực Xây lắp

Gói thầu Gói thầu số 15 (Thi công xây lắp toàn bộ công trình + đảm bảo giao thông)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17, huyện Mường Tè

Nguồn vốn Vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn
2021-2025 và dự kiến kế hoạch bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2024

Bên mời thầu Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè

Số hiệu KHLCNT 20210955202

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn -
Mốc 17, huyện Mường Tè

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 07/04/2022 18:57

Đến ngày 03/05/2022 08:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 500.000 VND

Thời điểm mở thầu 03/05/2022 08:05

Địa điểm mở thầu Trụ sở Ban QLCTDAPTKT-XH huyện Mường Tè

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 1.603.000.000 VND (Một tỷ sáu trăm lẻ ba triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Tháng

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 08/04/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 08/04/2022 có 10 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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Nội dung chính của gói thầu

Tuyến đường được đầu tư nâng cấp và mở mới theo quy mô đường cấp VImn
(TCVN4054:2005), tổng chiều dài tuyến đường L=27,473Km. Các thông số kỹ
thuật chủ yếu như sau: - Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin=15m; -
Độ dốc dọc tối đa Imax = 11%; - Bề rộng nền đường: B¬n = (6,0+W)m; - Bề
rộng mặt đường: Bm = (3,5+W)m; - Bề rộng lề: Blề = 2x1,25=2,5m; - Dốc
ngang mặt đường i = 3%; dốc ngang lề đường i=4%. - Kết cấu mặt đường:
Thiết kế mặt đường đảm bảo cường độ Eyc≥98Mpa, cụ thể: Mặt đường đá
dăm láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2, dày 3,5cm trên lớp móng: đá
dăm tiêu chuẩn lớp trên dày 15cm; đá dăm tiêu chuẩn lớp dưới dày 15cm; nền
đường được xáo xới lu lèn với độ chặt K95. Chiều dài mặt đường láng nhựa
14,341Km. - Rãnh dọc thoát nước: Thiết kế rãnh hở hình thang với những
đoạn có địa chất là đất, đá phong hóa, kích thước rãnh (1,0+0,4)x0,4m. Rãnh
hình tam giác với những đoạn tuyến có địa chất là đá liền khối, kích thước
rãnh (1,0x0,4)m. Thiết kế rãnh gia cố hình thang bằng BTXM mác 150 dày
12cm tại một số vị trí xung yếu, độ dốc dọc lớn. Chiều dài rãnh gia cố
L=9.169,24m. - Công trình thoát nước: + Công trình cầu mới: Xây dựng 01
cầu qua sông Đà khẩu độ nhịp (4x33m) bằng bê tông, bê tông cốt thép DƯL;
bề rộng toàn cầu 8m; tải trọng thiết kế HL93, người 0,003Mpa. + Đối với các
cầu tận dụng: Sơn sửa lan can, bổ sung cọc tiêu hai bên đầu cầu. + Cống
thoát nước ngang (cống tròn, cống bản, cống hộp) làm mới: Thiết kế theo
định hình; kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép, đá hộc xây; tải trọng thiết
kế H30-XB80. + Đối với các cống cũ tận dụng: Những vị trí cống chưa đủ bề
rộng xe chạy thiết kế nối dài thượng hoặc hạ lưu cống. Kết cấu bằng bê tông,
bê tông cốt thép, đá hộc xây. - Công trình phòng hộ: Tường chắn thiết kế theo
định hình 86-06X: Kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép và kè rọ thép. - Hệ
thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, hộ lan tuân
thủ theo quy chuẩn hiện hành.

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
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 20220417505  -   00

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 18:21

Số hiệu KHLCNT 20220404313

Tên KHLCNT Khu tái định cư phục vụ dự án khai thác quặng loại II, khai trường 32 và khu
vực Làng Cáng 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai

Chủ đầu tư
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai (địa chỉ: số nhà 591 đường
Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Bên mời
thầu: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai (địa chỉ: số nhà 591
đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Tên gói thầu Thi công xây dựng + Cung cấp, lắp đặt thiết bị + Nghiệm thu bàn giao đấu
nối điện

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750400/418/So 81-QD-Ban QLCTDA 06-04-2022 Ve viec phe duyet dieu chinh HSMT Goi 15.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750400/5998/HSMT XAY LAP GOI 15 XLCTDBGT.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750400/5819/HSTK MOC17.rar
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Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Khu tái định cư phục vụ dự án khai thác quặng loại II, khai trường 32 và khu
vực Làng Cáng 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai

Chi tiết nguồn vốn
Kinh phí GPMB dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng Apatit khai
trường 32 và khai trường Làng Cáng 2 (Công ty cổ phần phân lân nung chảy
Lào Cai bố trí kinh phí để thực hiện)

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 07/04/2022 18:21

Đến ngày 18/04/2022 08:00

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 Lào Cai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 18/04/2022 08:00

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

Dự toán gói thầu 7.311.418.466 VND (Bảy tỷ ba trăm mười một triệu bốn trăm mười tám nghìn
bốn trăm sáu mươi sáu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 109.000.000 VND (Một trăm lẻ chín 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
HSMT lang cang 07.4.2022.doc

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
3

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750500/4184/Quyet_dinh_PD_HSMT_2204070333520220407040200336_Signed.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=20220417505&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750500/9083/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=20220417505&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220417505&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750500/5842/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=20220417505&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750500/3053/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750500/6556/Ban ve.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041750500/2445/HSMT lang cang 07.4.2022.doc
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Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220379684  -   01

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 16:04

Số hiệu KHLCNT 20220368095

Tên KHLCNT Gói thầu: Mua sắm dây chữa cháy cho đường dây hạ thế

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Công ty Lưới điện Cao thế Tp Hà Nội

Tên gói thầu Gói thầu: Mua sắm dây chữa cháy cho đường dây hạ thế

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Gói thầu: Mua sắm dây chữa cháy cho đường dây hạ thế

Chi tiết nguồn vốn chi phí sản xuất

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 31/03/2022 13:57

Đến ngày 20/04/2022 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 20/04/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 11.763.510.000 VND (Mười một tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu năm trăm mười
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 300.000.000 VND (Ba trăm 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
ND khac E-HSMT-2 tui.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 Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220378010  -   01

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 15:56

Số hiệu KHLCNT 20220345814

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Mầm non Hoa Hồng

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu CÔNG TY TNHH XD - TM THỊNH PHÚ

Chủ đầu tư
UBND thành phố Rạch Giá ,Ban quản lý các dự án ĐT&XD thành phố Rạch
Giá, số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên
Giang.

Tên gói thầu Gói thầu số 01: Xây dựng 10 phòng học (01 trệt 02 lầu) và các hạng mục phụ
trợ, thiết bị máy lạnh, PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trường Mầm non Hoa Hồng

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 30/03/2022 18:35

Đến ngày 13/04/2022 19:00

Phát hành E-HSMT Miễn phí

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968401/6070/phe duyet HSMT co so.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=20220379684&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968401/9524/Chuong III.docx
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=20220379684&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220379684&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968401/3812/Chuong V.docx
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=20220379684&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968401/2768/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968401/4463/ND khac E-HSMT-2 tui.docx
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-mua-sam-day-chua-chay-cho-duong-day-ha-the-1582508
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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 Kiên Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 13/04/2022 19:00

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

Dự toán gói thầu 11.197.216.305 VND (Mười một tỷ một trăm chín mươi bảy triệu hai trăm
mười sáu nghìn ba trăm lẻ năm 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
thong bao sua doi HSMT.pdf

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
5

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220407869  -   01

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 15:51

Số hiệu KHLCNT 20210365668

Tên KHLCNT Xây mới nhà lớp học, cải tạo nhà hiệu bộ, nhà lớp học, khu thể chất, sân vườn,
phụ trợ trường tiểu học Lại Thượng

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất

Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (Địa chỉ: Thị trấn Liên
Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Số điện thoại: 02433.682 318)

Tên gói thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị (hạng mục
PCCC)

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801001/8710/quyet dinh phe duyet 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=20220378010&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801001/4243/Chuong III - tieu chuan danh gia ve ky thuat...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=20220378010&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220378010&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801001/3471/chuong V - yeu cau ky thuat...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=20220378010&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801001/9993/Chuong VIII - hop dong.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801001/8358/ban ve thiet ke.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037801001/3971/thong bao sua doi HSMT.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-so-01-xay-dung-10-phong-hoc-01-tret-02-lau-va-cac-hang-muc-phu-tro-thiet-bi-may-lanh-pccc-1581428
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Tên dự án Xây mới nhà lớp học, cải tạo nhà hiệu bộ, nhà lớp học, khu thể chất, sân vườn,
phụ trợ trường tiểu học Lại Thượng

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 một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng 200 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 06/04/2022 13:32

Đến ngày 16/04/2022 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 16/04/2022 14:00

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

Dự toán gói thầu 1.136.990.221 VND (Một tỷ một trăm ba mươi sáu triệu chín trăm chín mươi
nghìn hai trăm hai mươi mốt đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 17.000.000 VND (Mười 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
Hồ sơ thiết kế

Thông báo liên quan [ 00 ]

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040786901/1396/315-Q-BQLDA2022_001.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=20220407869&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040786901/1647/Chuong 3.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=20220407869&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220407869&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040786901/4030/Chuong 5.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=20220407869&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040786901/9937/Chuong 8.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022040786901/513/ban ve PCCC Tieu hoc Lai thuong.pdf
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-so-06-thi-cong-xay-dung-mua-sam-lap-dat-thiet-bi-hang-muc-pccc-1587769
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Thông tin chung

Số TBMT 20220416997  -   00

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 15:45

Số hiệu KHLCNT 20220346715

Tên KHLCNT Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà để xe Đội chữa cháy và CNCH khu vực
quận Bình Thủy

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an thành phố Cần Thơ

Tên gói thầu Thi công công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà để xe Đội chữa cháy và CNCH khu
vực quận Bình Thủy

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà để xe Đội chữa cháy và CNCH khu vực
quận Bình Thủy

Chi tiết nguồn vốn Kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2022

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 20 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/04/2022 15:45

Đến ngày 15/04/2022 16:00

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

Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Cần Thơ

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 15/04/2022 16:00

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

Dự toán gói thầu 252.137.459 VND (Hai trăm năm mươi hai triệu một trăm ba mươi bảy nghìn
bốn trăm năm mươi chín đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 3.500.000 VND (Ba triệu năm trăm 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
Ban ve.docx

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 20220416470  -   00

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 14:00

Lĩnh vực Hàng hóa

Gói thầu Gói thầu 09- Fornix-2A: Cung cấp hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Trung tâm Dữ liệu Hà Nội 2

Nguồn vốn Nguồn vốn của công ty/Nguồn vốn vay Ngân hàng

Bên mời thầu Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

Số hiệu KHLCNT 20220416450

Tên KHLCNT Gói thầu 09: Fornix-2A: Cung cấp hệ thống PCCC

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 07/04/2022 14:00

Đến ngày 29/04/2022 16:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán Miễn phí

Thời điểm mở thầu 29/04/2022 16:15

Địa điểm mở thầu
Tầng 9- Tháp A - Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, P.Dịch Vọng,
Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội; Người liên hệ: Trịnh Thanh Văn, điện thoại:
024.73002222 ext 4022; email: vantt26@fpt.com.vn

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 207.000.000 VND (Hai trăm lẻ bảy triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041699700/3526/QD 414.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=20220416997&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041699700/5173/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=20220416997&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220416997&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041699700/942/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=20220416997&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041699700/4699/Chuong VIII.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041699700/1725/Ban ve.docx
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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/ sửa đổi) hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu
File khác

Làm rõ HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
8

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 20220415946  -   00

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 11:26

Số hiệu KHLCNT 20220378716

Tên KHLCNT Cải tạo nhà làm việc kết hợp hội trường UBND xã Phú Cường

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì

Chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: UBND huyện Ba Vì. Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì,
thành phố Hà Nội - Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện
Ba Vì. Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Tên gói thầu Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây dựng, hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cải tạo nhà làm việc kết hợp hội trường UBND xã Phú Cường

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện Ba Vì

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 210 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/04/2022 11:26

Đến ngày 17/04/2022 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 17/04/2022 14:00

Địa điểm mở thầu 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/2022/04/2022041647000/3725/QD HSMT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041647000/4284/HSMT goi PCCC.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041647000/5605/TL dinh kem.7z
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Dự toán gói thầu 13.046.004.776 VND (Mười ba tỷ bốn mươi sáu triệu lẻ bốn nghìn bảy trăm
bảy mươi sáu 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

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 20220415527  -   00

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 10:43

Số hiệu KHLCNT 20220408392

Tên KHLCNT Bể dự trữ nước và hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu PHÒNG KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

Chủ đầu tư

Tên gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Bể dự trữ nước và hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện cân đối 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 60 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/04/2022 10:43

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041594600/3807/QD HSMT UBND xa Phu Cuong_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=20220415946&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041594600/1719/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=20220415946&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220415946&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041594600/4610/Phan 2.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=20220415946&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041594600/5997/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041594600/3735/Ban ve thiet ke.rar
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Đến ngày 13/04/2022 14:30

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 Quảng Trị

Mở thầu

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

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

Dự toán gói thầu 568.091.000 VND (Năm trăm sáu mươi tám triệu chín mươi mốt nghìn 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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
10

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 20220415181  -   00

Thời điểm đăng tải 07/04/2022 09:43

Số hiệu KHLCNT 20220358136

Tên KHLCNT Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm
2022

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ QUÝ SOLAR

Chủ đầu tư Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phú Quý Solar.

Tên gói thầu Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị chuyên dùng PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm
2022

Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí chương trình sự nghiệp năm 2022 (Kinh phí PCCCR)

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041552700/6539/QD 24 PHE DUYET DU TOAN VA KHLCNT BE NUOC 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=20220415527&bid_turn_no=00&bid_succmethod=9
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/tiendo_thuchien_hh_chctrg/showPage?bid_no=20220415527&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/2022/04/2022041552700/9713/CHUONG III-PHU LUC HOP DONG.doc
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Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/04/2022 09:43

Đến ngày 15/04/2022 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 Kiên Giang

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 15/04/2022 10:00

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

Dự toán gói thầu 365.450.000 VND (Ba trăm sáu mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi nghìn
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/2022/04/2022041518100/1066/15-QD-BQL 6-4-2022 phe duyet ho so moi thau qua mang goi thau so 01....._0001.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=20220415181&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041518100/5486/chuong 3.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=20220415181&bid_turn_no=00&bid_succmethod=5
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220415181&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041518100/8285/chuong 5.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=20220415181&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/04/2022041518100/8415/chuong 8.pdf

