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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

Thông tin dự thầu

Mã KHLCNT PL2200043�97

Phân loại KHLCNT Chi thường xuyên

Tên KHLCNT Cung ứng Bảo hộ lao động năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Tên dự toán mua sắm Cung ứng Bảo hộ lao động năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Mã TBMT IB22000�5�33

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 Cung ứng Bảo hộ lao động năm 2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn

Loại hợp đồng Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn

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 30 Ngày

Đấu thầu qua mạng Qua mạng

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

Địa điểm nhận e-HSDT website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Chi phí phát hành e-HSMT Miễn phí

Thời điểm đóng thầu 10:00 05/12/2022

Thời điểm mở thầu 10:00 05/12/2022

Địa điểm mở thầu website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
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Mon, 2�/11/2022

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

Hồ sơ mời thầu

 Xem HSMT  Tải tất cả

Thông tin khác

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

VND

Giá gói thầu 129.��7.400 VND

Hiệu lực của báo giá 30 ngày (Tối đa 1�0 ngày kể từ thời điểm đóng thầu)

Số tiền bảo đảm dự thầu VND

Hình thức bảo đảm dự thầu Cam kết

Hồ sơ mời thầu

Tên phần/Tên chương Thực hiện Thao tác

Chương I: Yêu cầu nộp báo giá Biểu mẫu

Chương II: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu Chỉ dẫn

Biểu mẫu mời thầu Biểu mẫu

Biểu mẫu dự thầu Chỉ dẫn

Chương III: Yêu cầu về kỹ thuật Biểu mẫu

Chương IV: Dự thảo hợp đồng Biểu mẫu

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�/11/2022 vn41004�7521 Đăng lần đầu

Xóa

1�:20:59 
Mon, 2�/11/2022

vn41004�7521  
Bên mời thầu 

V

https://muasamcong.mpi.gov.vn/egp/contractorfe/

