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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

20201032894 - 00

Số hiệu KHLCNT

20200926443

Thời điểm đăng tải

13/10/2020 15:10

Công trình Nhà Giáo dục môi trường; sửa chữa Nhà tiêu bản; cổng tường rào; sân đường nội bộ và hệ thố
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
sở làm việc BQL VQPB thuộc dự án Vườn quốc gia Phước Bình GĐ 2016 - 2020

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Z003834 - Vườn Quốc gia Phước Bình

Chủ đầu tư
Tên gói thầu

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình. Địa chỉ: Địa chỉ: Xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận; Đ
thoại: 02593.827834.

Số 69: Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ cho Nhà giáo dục môi trường và Trụ sở làm việc BQL Vườn quốc gia P
Bình

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Vườn quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016- 2020

Chi tiết nguồn vốn

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).

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

60 Ngày

[Tham dự thầu:]
Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

13/10/2020 15:10

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 Ninh Thuận

Đến ngày

23/10/2020 15:15

[Mở thầu:]
Thời điểm đóng/mở thầu

23/10/2020 15:15

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.373.595.300 VND (Một tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm đồng chẵn)

[Bảo đảm dự thầu:]
Số tiền bảo đảm dự thầu

20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

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

Quyết định phê duyệt

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

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và 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

Theo dõi

Các đơn vị muốn cập nhật các thông tin về gói thầu bấm vào nút

Làm rõ E-HSMT

Xem

Hội nghị tiền đấu thầu

Xem

Theo dõi

Quay lại

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng | Liên hệ

Xây dựng và phát triển bởi Bộ Kế hoạc

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