
Nội dung TBMT  

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:] 
 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia 

đấu thầu 

 
  Hình thức thông báo Đăng lần đầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 

 

 
[Thông tin chung:] 

 

 Số TBMT 20220795754  -   00 
Thời điểm đăng 

tải  
28/07/2022 16:56 

 Số hiệu KHLCNT 20220750237 

 Tên KHLCNT Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

 Lĩnh vực  Xây lắp 

 Bên mời thầu Z039650 - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG AN THỊNH 

 Chủ đầu tư 

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung + Địa chỉ: Số 14 đường Nguyễn 

Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam + Điện thoại: 0235.3864.207 

Fax: 0235.3861.162 

 Tên gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

 Phân loại Dự án đầu tư phát triển 

 Tên dự án Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản năm 2022 

 Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí không thường xuyên và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2022 

 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 
90 Ngày 

 

 

 
[Tham dự thầu:] 

  Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng 

 Thời gian nhận E-HSDT từ 

ngày 
28/07/2022 16:56 Đến ngày  08/08/2022 09:00 

 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 Quảng Nam 

 

 
[Mở thầu:] 

  Thời điểm đóng/mở thầu 08/08/2022 09:00 



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

 Dự toán gói thầu 
1.768.877.000 VND (Một tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng 

chẵn) 

 

 
[Bảo đảm dự thầu:] 

  Số tiền bảo đảm dự thầu 25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) 

 Hình thức bảo đảm dự 

thầu  
Thư bảo lãnh 

 

 Hồ sơ mời thầu  

Tải phần mềm tự động 

cài đặt môi trường máy 

tính tương thích với Hệ 

thống tại đây  

Quyết định phê duyệt  

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  

Hồ sơ thiết kế  

Tệp tin khác: 

E-HSMT.pdf  

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

 

 
 Làm rõ E-HSMT    

 Hội nghị tiền đấu thầu    

 

 

Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh ngay 

cho Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II – Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường 

dây nóng của Báo Đấu thầu số 024 3768 6611.  
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