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Nội dung TBMT
[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

20200964561 - 00

Lĩnh vực

Xây lắp

Gói thầu

Thời điểm đăng tải

Số 68: Thi công xây lắp Nhà Giáo dục môi trường; sửa chữa Nhà tiêu bản; cổng tường rào; sân
bộ và hệ thống thoát nước; xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Vườn quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016- 2020

Nguồn vốn

25/09/2020 07:57

Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Phát triển bền vững lâm nghiệp giai đoạn 2016
(theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận).

Bên mời thầu

Z003834- Vườn Quốc gia Phước Bình

Số hiệu KHLCNT

20200926443

Công trình Nhà Giáo dục môi trường; sửa chữa Nhà tiêu bản; cổng tường rào; sân đường nội bộ và hệ thốn
Tên KHLCNT

nước; xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp; Mua sắm trang thiết bị Nhà Giáo dục môi trườn
làm việc BQL VQPB thuộc dự án Vườn quốc gia Phước Bình GĐ 2016 - 2020

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ

25/09/2020 07:57

Địa điểm

muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán

2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu

05/10/2020 08:10

Địa điểm mở thầu

Đến ngày

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình. Địa chỉ: Số 8B đường Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang
Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu

150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

Nội dung chính của gói thầu

05/10/2020 08:00

Thi công xây lắp Nhà giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và h
thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp.

Hồ sơ mời thầu

Để tải hồ sơ mời thầu,
người dùng phải cài đặt
phần mềm tải file dung
lượng lớn tại đây

Quyết định (phê duyệt/ sửa đổi) hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu

Làm rõ HSMT

Xem

Hội nghị tiền đấu thầu

Xem
Quay lại
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Xây dựng và phát triển bởi Bộ Kế hoạ

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/biddauthau/trangchu/tbmt/viewChiTiet?bidNo=...
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