
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 20210830054  -   00 Thời điểm đăng tải 13/08/2021 10:03

 Số hiệu KHLCNT 20210829497

 Tên KHLCNT Cung ứng vải bảo hộ lao động năm 2021 cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

 Lĩnh vực Hàng hóa

 Bên mời thầu Z011129 - Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn

 Tên gói thầu Cung ứng vải bảo hộ lao động năm 2021 cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm Cung ứng vải bảo hộ lao động năm 2021 cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

 Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

 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 13/08/2021 10:03 Đến ngày 25/08/2021 15:00

 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 Bình Định

[Mở thầu:]

 Thời điểm đóng/mở thầu 25/08/2021 15:00

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

 Dự toán gói thầu 134.707.210 VND (Một trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm lẻ bảy nghìn hai trăm mười đồng chẵn)

 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

Chương I: Yêu cầu báo giá

Chương II: biểu mẫu dự thầu 

[Mục 1 - Phạm vi cung cấp] 

[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]

Chương III: Dự thảo hợp đồng

Tệp tin khác:

E-HSMT goi thau cung ung vai bao ho lao dong nam 2021.pdf

 Theo dõi Các đơn vị muốn cập nhật các thông tin về gói thầu bấm vào nút Theo dõi
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Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng | Liên hệ

Xây dựng và phát triển bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 Làm rõ E-HSMT Xem

 Hội nghị tiền đấu thầu Xem

Quay lại
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