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Trang chủ / Chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu

Xem thông báo mời thầu

Xem thông báo mời thầu

Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tin gói thầu

Cách thức tham dự thầu

Mã KHLCNT PL2200013404

Phân loại KHLCNT Chi thường xuyên

Tên KHLCNT Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro để phục vụ
công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Quý III năm 2022 đến hết
Quý IV năm 2022

Tên dự toán mua sắm Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế, vật tư xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro để phục vụ
công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Quý III năm 2022 đến hết
Quý IV năm 2022

Mã TBMT IB220002�3�1

Phiên bản thay đổi 00

Bên mời thầu Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bồng Sơn

Trạng thái thông báo Đã đăng tải

Lĩnh vực Hàng hóa

Tên gói thầu Mua vật tư dùng cho chấn thương chỉnh hình và nha khoa

Chi tiết nguồn vốn Bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước cấp, nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn nhà
thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Trong nước/Quốc tế Trong nước

Thời gian thực hiện hợp đồng 3 Tháng

Đấu thầu qua mạng

Địa điểm phát hành HSMT website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm nhận HSDT Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Chi phí phát hành HSMT Có phí

09:19:15 
Fri, 2�/10/2022

vn41004�7521  
Bên mời thầu 
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Quay lại Phiên bản 00 / 00 

Thông tin dự thầu

Hồ sơ mời thầu

Thông tin liên quan khác

Thông tin khác

Giá bán 2000000

Thời điểm đóng thầu 15:00 11/11/2022

Thời điểm mở thầu 15:20 11/11/2022

Địa điểm mở thầu Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Dự toán gói thầu được duyệt
sau khi phê duyệt KHLCNT
(nếu có)

VND

Giá gói thầu 3.��1.1�7.910 VND

Hiệu lực HSDT �0 ngày (Tối đa 1�0 ngày kể từ thời điểm đóng thầu)

Số tiền bảo đảm dự thầu 55.217.51� VND

Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu  HSMT_BV-ÉKKVBS_Hß+ô s¦í mß+¥i thß¦ºu g+¦i sß+æ 2 k+¿m Quyß¦+t -æß+ïnh ph+¬ duyß+çt
HSMT.pdf

Đính kèm dự toán/KHLCNT
điều chỉnh

Thông tin đăng tải Quyết định phê duyệt/ sửa đổi Làm rõ e-HSMT Hội nghị tiền đấu thầu

Ngày đăng tải Người đăng tải Loại đăng tải

2�/10/2022 vn41004�7521 Đăng lần đầu

Xóa

09:19:15 
Fri, 2�/10/2022

vn41004�7521  
Bên mời thầu 
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