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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 20220378743  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 16:22

Số hiệu KHLCNT 20220373915

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ điều trị đợt 1 năm 2022 của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực Hàng hóa

Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh

Tên gói thầu Gói thầu số 09 2022 VT : Cung ứng vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ
điều trị đợt 1 năm 2022 , gồm 03 mặt hàng

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ điều trị của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu giá dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị

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 45 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 31/03/2022 16:22

Đến ngày 11/04/2022 14:00

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 Phú Yên

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/04/2022 14:00

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

BẢN TIN ĐẤU THẦU NGÀY 01/04/2022
Giaxd.com

Kính gửi: Anh/chị giaxd.com
Trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia ngày 01/04/2022 có 11 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 874.800.000 VND (Tám trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 13.000.000 VND (Mười ba 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
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 20220310907  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 16:03

Số hiệu KHLCNT 20190570729

Tên KHLCNT QLBMT

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG

Chủ đầu tư
Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam – Công ty TNHH -Địa chỉ: Tòa nhà A, Số
6/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
-Điện thoại: 024.38271513 -Fax: 024.38272597 - Email:
bdachuyennganh@vatm.vn

Tên gói thầu 11 Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cơ sở làm việc của Công ty Quản lý bay miền Trung

Chi tiết nguồn vốn Vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

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 5 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037874300/1354/quyet dinh 254- dieu tri.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=20220378743&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037874300/8213/Chuong III.docx
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=20220378743&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220378743&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037874300/9885/Chuong V.docx
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=20220378743&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037874300/1080/Chuong VIII.docx
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Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 31/03/2022 16:03

Đến ngày 18/04/2022 09:00

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 Thành phố Đà Nẵng

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 18/04/2022 09:00

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

Dự toán gói thầu 1.942.394.000 VND (Một tỷ chín trăm bốn mươi hai triệu ba trăm chín mươi
bốn nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 25.000.000 VND (Hai 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
HSMTG1131322.pdf

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
3

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220380265  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 15:52

Số hiệu KHLCNT 20220226990

Tên KHLCNT
Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao
năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, năng lực quản
lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031090700/7654/QD PD 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=20220310907&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031090700/1947/Chuong III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220310907&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220310907&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031090700/6853/Chuong V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220310907&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031090700/7708/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031090700/6500/Tai lieu.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022031090700/5281/HSMTG1131322.pdf
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Chủ đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; Số 24 Quang Trung, P.
Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại 02693.824.273;

Tên gói thầu Tư vấn Khảo sát bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + lập hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công phần xây dựng và Tư vấn thiết kế trồng rừng

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao
năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, năng lực quản
lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Trung ương

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 30 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 31/03/2022 15:52

Đến ngày 20/04/2022 16:00

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 Gia Lai

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 20/04/2022 16:00

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

Dự toán gói thầu 1.920.627.000 VND (Một tỷ chín trăm hai mươi triệu sáu trăm hai mươi bảy
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
6_E-HSMT Tu van TK Kon Ka Kinh 7.docx

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
4

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/2022/03/2022038026500/4631/468_QD-SNNPTNT ngay 31_0001.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=20220380265&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022038026500/1928/6_E-HSMT Tu van TK Kon Ka Kinh 3.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/2022/03/2022038026500/7481/6_E-HSMT Tu van TK Kon Ka Kinh 5.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=20220380265&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022038026500/5599/6_E-HSMT Tu van TK Kon Ka Kinh 8.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022038026500/490/6_E-HSMT Tu van TK Kon Ka Kinh 7.docx
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Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220380425  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 15:16

Lĩnh vực Hàng hóa

Gói thầu
Cung cấp phụ tùng cho hệ thống báo cháy, báo khí ga và hệ thống điều khiển
trên giàn DH-01 và DH2, Lô 05-1(a), ngoài khơi Việt Nam - Provision of Spare
Parts for Fire Gas System Transmitter on DH-01 FPU DH2 WHP, Block
05-1(a), Offshore Vietnam

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm
Cung cấp phụ tùng cho hệ thống báo cháy, báo khí ga và hệ thống điều khiển
trên giàn DH-01 và DH2, Lô 05-1(a), ngoài khơi Việt Nam - Provision of Spare
Parts for Fire Gas System Transmitter on DH-01 FPU DH2 WHP, Block
05-1(a), Offshore Vietnam”, số PVEP POC-22-10030

Nguồn vốn Ngân sách hoạt động sản xuất năm 2022

Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM
DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG NƯỚC

Số hiệu KHLCNT 20220380356

Tên KHLCNT

Cung cấp phụ tùng cho hệ thống báo cháy, báo khí ga và hệ thống điều khiển
trên giàn DH-01 và DH2, Lô 05-1(a), ngoài khơi Việt Nam - Provision of Spare
Parts for Fire Gas System Transmitter on DH-01 FPU DH2 WHP, Block
05-1(a), Offshore Vietnam”, số PVEP POC-22-10030 Liên hệ
tuanlt@pvep.com.vn

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 31/03/2022 15:16

Đến ngày 25/04/2022 10:00

Địa điểm muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán Miễn phí

Thời điểm mở thầu 25/04/2022 10:30

Địa điểm mở thầu Tầng 15, TTâm TMại TChính dầu khí Phú Mỹ Hưng,số 12 Tân Trào, Phường
Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

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

Số tiền bảo đảm dự thầu 52.000.000 VND (Năm mươi hai triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng 98 Ngày

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

Làm rõ HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
5

Thông tin liên quan đến đấu thầu

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022038042500/7292/QD 53.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022038042500/6656/HSMT.pdf
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Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220379242  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 15:08

Số hiệu KHLCNT 20220379211

Tên KHLCNT
Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng
trời, nội – ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng, tải khách tại Trung
tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa

Chủ đầu tư

+ Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa. Địa chỉ:
Số 19B Thiên Hộ Dương, phường 1, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Điện
thoại: 028 6270 0628. + Chủ đầu tư: Ban quản lý Trung tâm Thương mại –
Dịch vụ An Đông. Địa chỉ: Số 34-36 An Dương Vương, phường 9 quận 5, Tp.
Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38335133.

Tên gói thầu Lắp đặt thiết bị và thi công xây lắp hạng mục Hệ thống xử lý nước thải

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, ô giếng
trời, nội – ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng, tải khách tại Trung
tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận

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 240 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 31/03/2022 15:08

Đến ngày 11/04/2022 08:30

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 Hồ Chí Minh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/04/2022 08:30

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

Dự toán gói thầu 3.827.816.774 VND (Ba tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu tám trăm mười sáu
nghìn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 49.000.000 VND (Bốn mươi chín triệu đồng chẵn)
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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
01a1_E-HSMT_Xulynuocthai_AD.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 20220351882  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 14:51

Số hiệu KHLCNT 20211245970

Tên KHLCNT Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Châu Thành, Dương Minh
Châu, Tân Biên

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Công ty TNHH Tây Nam Phát

Chủ đầu tư
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 52a Trần Phú, Khu phố
Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện
thoại: 02763.812778

Tên gói thầu Thi công xây dựng hệ thống PCCC và TB kèm theo + Thi công xây dựng Trạm
hạ thế 3x75KVA

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Châu Thành, Dương Minh
Châu, Tân Biên

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

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 14 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 31/03/2022 14:51

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037924200/7418/QD 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=20220379242&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037924200/3384/Chuong III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220379242&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220379242&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037924200/4116/Chuong V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220379242&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037924200/8545/CHUONG 7-8.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037924200/1660/HO SO THIET KE.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037924200/9512/01a1_E-HSMT_Xulynuocthai_AD.pdf
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Đến ngày 11/04/2022 15:00

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 Tây Ninh

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 11/04/2022 15:00

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

Dự toán gói thầu 2.774.758.113 VND (Hai tỷ bảy trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi
tám nghìn một trăm mười ba đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 40.000.000 VND (Bốn 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
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 20220379684  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 13:57

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

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035188200/9350/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=20220351882&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035188200/2725/Chuong III.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Bieu mau scan dinh kem tren he thong Xl_1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry/attack_file/phamvicungcap?bid_no=20220351882&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220351882&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035188200/2198/Chuong V.pdf
https://giaxd.com/storage/muasamcong/thongbaomoithau/Chuong VI Dieu kien chung hop dong_xl 1 tui.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/attack_file/condition_Contract?bid_no=20220351882&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035188200/7510/Chuong VIII.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022035188200/5496/01. BANG VE PCCC- TRAM BIEN AP 3 HUYEN.rar
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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

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
8

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thông báo đã bị hủy

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220368400  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 11:32

Số hiệu KHLCNT 20220368095

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968400/6415/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=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968400/4414/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=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220379684&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968400/1630/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=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968400/3316/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037968400/5438/ND khac E-HSMT-2 tui.docx
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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 11:32

Đến ngày 10/05/2022 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 10/05/2022 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

Quyết định phê duyệt

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

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
9

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036840000/9689/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=20220368400&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036840000/9157/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=20220368400&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220368400&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036840000/9115/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=20220368400&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036840000/6914/Chuong VIII.docx
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036840000/4785/ND khac E-HSMT-2 tui.docx
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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 20220378378  -   00

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 10:10

Số hiệu KHLCNT 20220301215

Tên KHLCNT Cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MỘT
THÀNH VIÊN

Chủ đầu tư

Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH
MTV (Samco) Địa chỉ: 262 - 264 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh,
Quận 1, Tp.HCM Tên đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và
Đầu tư Toàn Hưng Thịnh Địa chỉ: 232/10 quốc lộ 13, phường 26, Quận Bình
Thạnh, Tp.HCM Điện thoại: 028.35111375

Tên gói thầu Cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022

Chi tiết nguồn vốn Vốn của doanh nghiệp

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 365 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 31/03/2022 10:10

Đến ngày 11/04/2022 11:00

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 Hồ Chí Minh

Mở thầu

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

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

Dự toán gói thầu 2.350.122.000 VND (Hai tỷ ba trăm năm mươi triệu một trăm hai mươi hai
nghìn đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 25.000.000 VND (Hai mươi lăm 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
E- HSMT GOI BAO HIEM.pdf

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
10

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220368332  -   01

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 10:02

Số hiệu KHLCNT 20220155865

Tên KHLCNT
Sửa chữa khe co giãn cầu Huy Ngạc Km152+100, cầu Suối Long
Km154+930; sửa chữa Cống Dùm Km144+00, cống Chảy Km143+230 và
Cống Km143+600; sửa chữa tấm đón nước và bó vỉa đoạn Km151+500-
Km154+940, Quốc lộ 37, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Xây lắp

Bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên - Số 350, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0903477752

Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án
Sửa chữa khe co giãn cầu Huy Ngạc Km152+100, cầu Suối Long
Km154+930; sửa chữa Cống Dùm Km144+00, cống Chảy Km143+230 và
Cống Km143+600; sửa chữa tấm đón nước và bó vỉa đoạn Km151+500-
Km154+940, Quốc lộ 37, tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

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 28/03/2022 10:19

Đến ngày 07/04/2022 10:30

http://files.muasamcong.gov.vn/static/HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037837800/5608/90.QD-SC phe duyet 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=20220378378&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037837800/4558/chuong 3.pdf
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=20220378378&bid_turn_no=00&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220378378&bid_turn_no=00&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037837800/14/chuong 5.pdf
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=20220378378&bid_turn_no=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037837800/3688/chuong 8.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022037837800/5815/E- HSMT GOI BAO HIEM.pdf
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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 Thái Nguyên

Mở thầu

Thời điểm đóng/mở thầu 07/04/2022 10:30

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

Dự toán gói thầu 4.193.463.912 VND (Bốn tỷ một trăm chín mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi
ba nghìn chín trăm mười hai đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu 45.000.000 VND (Bốn 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

Thông báo liên quan [ 00 ]

Làm rõ E-HSMT

Hội nghị tiền đấu thầu
11

Thông tin liên quan đến đấu thầu

Hình thức thông báo Thay đổi

Loại thông báo Thông báo thực

Thông tin chung

Số TBMT 20220349617  -   02

Thời điểm đăng tải 31/03/2022 09:00

Số hiệu KHLCNT 20220120887

Tên KHLCNT Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - Giai đoạn I: Xây dựng 31
phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

Lĩnh vực Tư vấn

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm

Chủ đầu tư Số 3, đường Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công
trình hạng mục khối nhà chính, hạ tầng phụ trợ và hạng mục hệ thống 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/2022/03/2022036833201/5027/1. Quyet dinh phe duyet Ho so moi thau so 138.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=20220368332&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833201/8007/03. Chuong III Tieu chuan danh gia HSDT 1b.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=20220368332&bid_turn_no=01&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/webentry_xl/thoa_thuan_ld?bid_no=20220368332&bid_turn_no=01&bid_type=1&supplier_id=0
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833201/3320/05. Chuong V Yeu cau ve ky thuat muc 2 to.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=20220368332&bid_turn_no=01
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833201/7532/08. Chuong VIII Bieu mau hop dong.doc
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022036833201/1385/3. Tap ban ve.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/thi-cong-xay-dung-cong-trinh-1578762
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Tên dự án Xây dựng trường THCS Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - Giai đoạn I: Xây dựng 31
phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

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 150 Ngày

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 21/03/2022 08:27

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 1.525.691.000 VND (Một tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi
mốt 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
03-Nha lop hoc B.rar

Thông báo liên quan [ 00 ]

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/2022/03/2022034961702/7300/QD PD E-HSMT goi thiet ke_THCS Ninh Hiep.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=20220349617&bid_turn_no=02&bid_succmethod=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034961702/4434/CHUONG III.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/2022/03/2022034961702/78/CHUONG V E-HSMT.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=20220349617&bid_turn_no=02
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034961702/1888/CHUONG VIII E-HSMT.pdf
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/Util/downloadBigFile.jsp?f=/ATTACH_FILE_BMT/2022/03/2022034961702/4704/03-Nha lop hoc B.rar
https://giaxd.com/dau-thau/goi-thau/goi-thau-so-03-tu-van-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-va-du-toan-xay-dung-cong-trinh-hang-muc-khoi-nha-chinh-ha-tang-phu-tro-va-hang-muc-he-thong-pccc-1572005

