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Thông báo mời thầu

Thông tin chung
Số TBMT 20200888242-00 Ngày đăng tải 22/09/2020 16:23
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Hàng hóa
Bên mời thầu Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận Địa chỉ: đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252. 3835322 - Fax: 0252.3835323
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên gói thầu Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp và Kỹ thuật chế biến món ăn năm 2020

Tên dự toán mua sắm
Từ nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề tại Quyết

định số 1380/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Nguồn vốn
Từ nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề tại Quyết

định số 1380/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp

đồng 45

Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Chọn nhà thầu trong nước

Tham dự thầu
Hình thức nhận HSDT Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ

ngày 22/09/2020 16:23 Đến ngày 05/10/2020 08:30

Mua HSMT Miễn phí
Thời hạn hiệu lực của E-

HSDT 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mở thầu
Thời điểm mở thầu 05/10/2020 08:30
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 688,600,000 VND
Số tiền bằng chữ Sáu trăm tám mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn

Bảo đảm dự thầu
Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo 10.000.000 VND
Số tiền bằng chữ Mười triệu đồng chẵn


