
Thông báo mời thầu

Thông tin chung
Số TBMT 20180848854-00 Ngày đăng tải 24/08/2018 13:54
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Hàng hóa
Bên mời thầu Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Chủ đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh Địa chỉ: 142, Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0239.3856638 Fax 02393855874 Email: khcn@hatinh.gov.vn
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu
01.TB: Mua sắm thiết bị Trạm kiểm định đo lường chất lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng theo 

số lượng, danh mục được phê duyệt
Tên dự toán mua sắm Mua sắm thiết bị thuộc dự án Trạm kiểm định đo lường chất lượng đợt 3

Nguồn vốn
Nguồn kinh phí ngân sách phát triển khoa học và công nghệ được bố trí theo quyết định số 

4050/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ 
Thời gian thực hiện 

hợp đồng 4 

Loại hợp đồng Trọn gói 
Hình thức đấu thầu Chào hàng cạnh tranh Chọn nhà thầu trong nước

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

từ ngày 24/08/2018 13:54 Đến ngày 31/08/2018 15:00

Mua HSMT Miễn phí
Địa điểm nhận HSDT web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mở thầu
Thời điểm mở thầu 31/08/2018 15:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,896,200,000 VND
Số tiền bằng chữ Ba tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn

Bảo đảm dự thầu
Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo 58.000.000 VND
Số tiền bằng chữ Năm mươi tám triệu đồng chẵn
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