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Thi công xây dựng 90 
Cung cấp nước uống 90 
Xây lắp XL03: Xây dựng tuyến kênh N2 đoạn từ 

Km3+000 đến Km5+887,17 90 
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Gói thầu số 1: Xây lắp 90 
Gói thầu số 01 - Thi công xây lắp 91 
01.XL: Xây dựng hệ thống cấp nước xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà 91 
Gói thầu số 7: Xây dựng hồ chứa nước Bãi Cây Mến92 
(Gia hạn) Gói thầu số 2: Thi công cải tạo 92 
(Gia hạn) Gói thầu 03 92 
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình 93 
Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị và chi phí hạng mục 

chung 93 
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình 93 
Xây lắp 94 
Xây lắp 94 

Xây dựng - sửa chữa cầu đường 94 
Gói số 02: Xây dựng công trình 94 
Thi công xây lắp 95 
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình 95 
Xây lắp + hạng mục chung + Dự phòng 95 
Xây lắp công trình Cầu Suối Chợ 96 
Xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn 

Chí Thanh 96 
Gói số 01: Xây lắp 96 
Thi công xây dựng 97 
Xây lắp 97 
Gói thầu số 05: Xây lắp công trình 97 
Gói thầu số 50: Thi công xây lắp hạng mục 98 
Gói thầu số 01: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí 

hạng mục chung) 98 
Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km0+00 
đến Km1+794,16 98 

Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung 99 
Thi công xây dựng công trình 99 
Thi công lát gạch vỉa hè đường D1, D2, D3, N8, N10, 

N12 99 
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình 100 
Thi công xây dựng công trình 100 
01.XL: Xây lắp và hạng mục chung 100 
Gói thầu số 07: Xây lắp các hạng mục công trình nút 

giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật 101 
Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 101 
Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 102 
Đường nội thị huyện Tam Đảo, đoạn nối QL2B mới với 
đường vành đai phía đông 102 

Thi công xây dựng công trình 102 
Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình 103 
Thi công xây lắp (xây lắp + hạng mục chung) 103 
Thuê dịch vụ Thi công cải tạo mở rộng đường bê tông 

thẳng cầu cân 60T 103 
Gói thầu số 05 (xây lắp): Thay đổi hệ thống biển báo 

hiệu và sơn 104 
Thi công xây lắp công trình 104 
Sửa chữa công trình và ĐBGT 104 
Gói thầu số 3: Cải tạo, nâng cấp đường Quyết Tiến104 
Xây lắp công trình 105 
Xây lắp và hạng mục chung 105 
W-RB-11 "Sửa chữa, hoàn trả tuyến đường thi công 

vận hành 105 
(Điều chỉnh) Xây lắp công trình 106 
(Gia hạn) Đường GTNT thôn Đặng Hóa 107 

(Gia hạn) Gói thầu số 07: Xây lắp đoạn tuyến 3, 4, 6, 7
 107 

(Hủy thầu) Sửa chữa công trình và ĐBGT. 107 
(Gia hạn) Gói thầu số 07: Xây lắp đoạn tuyến 3, 4, 6, 7

 108 
Gói thầu số 17: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã 

ba Đoàn Lập - Cầu Hàn 108 
Nền đường và ngầm rọ đá 108 
01-XL: Xây dựng vỉa hè đường Phú - Tân - Xuân 108 
Xây lắp công trình 109 
Xây lắp 109 
Xây lắp công trình 109 
Thi công duy tu, sữa chữa công trình 110 
Xây lắp + nhà tạm 110 
Xây lắp công trình 110 
Xây lắp công trình 110 
Gói thầu số XL8: Thi công đoạn trên Quốc lộ 1 111 
XL: Xây lắp 111 
Xây lắp 111 
Thi công xây dựng công trình 112 
Toàn bộ chi phí xây dựng (cả chi phí lán trại) 112 
Thi công xây dựng công trình 112 
Gói thầu số 6: Thi công XD công trình + CP hạng mục 

chung 113 
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình 113 
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình 113 
Gói thầu số 03: Xây lắp và hạng mục chung 114 
Thi công xây dựng công trình 114 
Chi phí xây dựng + Hạng mục chung 114 
thi công xây dựng đường giao thông 114 
Xây lắp số 01 từ Km125+300-:-Km134 115 
Sửa chữa cầu Ông Bích Lớn 115 
Xây Lắp công trình 115 
Xây Lắp công trình 116 
Xây Lắp công trình 116 
Xây lắp công trình 116 
Thi công xây dựng công trình 117 
Thi công xây dựng công trình 117 
Thi công xây dựng công trình 117 
Thi công xây dựng công trình 117 
Xây Lắp công trình 118 
Gói thầu số 02 - Thi công xây dựng 118 
Xây lắp + hạng mục chung + Dự phòng 118 
Gói số 01: Xây lắp 119 
Xây lắp công trình Đường GTNT Lũng Dìn - Lũng Vạc

 119 
Sửa chữa, dặm vá đảm bảo giao thông mặt đường119 
Gói thầu số 01: Phần xây dựng + CP hạng mục chung

 120 
Gói số 01: Thi công xây lắp công trình (bao gồm hạng 

mục chung) 120 
Gói thầu số 01: Xây lắp 120 
Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình Gia cố đê 
Đội Thành 121 

Xây dựng công trình 121 
Xây lắp công trình 121 
Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo 

vỉa hè 121 
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Thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát 
nước mưa 122 

Xây dựng công trình: Cầu dân sinh qua sông Bạch tại 
tổ 1 122 

Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)
 122 

Thi công xây dựng 123 
Xây dựng - sửa chữa dân dụng, công nghiệp 123 

Gói thầu số 01: Phần xây dựng + CP hạng mục chung
 123 

Thi công xây lắp công trình 123 
Xây lắp + Thiết bị + Hạng mục chung 124 
Gói số 03: Thi công cải tạo hồ bơi Công an tỉnh Bình 

Dương 124 
Thi công xây dựng công trình + cung ứng, lắp đặt thiết 

bị 124 
Thi công xây dựng công trình + cung ứng lắp đặt thiết 

bị 125 
Gói số 05 - Thi công xây dựng 125 
Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp 125 
Sửa chữa nhà nuôi cấy mô, nhà bảo tàng, sửa chữa 

nhỏ 126 
Xây lắp và thiết bị 126 
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục 

chung 126 
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục 

chung 127 
Thi công xây dựng công trình + Các hạng mục chung

 127 
Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự P. Nhơn Thành 127 
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình 128 
Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình 128 
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình + Lắp đặt 

thiết bị 128 
Chi phí xây lắp + chi phí nhà tạm 129 
Thi công xây dựng công trình Công sở xã Thọ Thắng

 129 
Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung) 129 
Xây dựng công trình 130 
Thi công xây dựng 130 
Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung) 130 
Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung) 131 
Sửa chữa kho chứa chất thải rắn C14; Nền bãi đá sau 

Cooling Tower 131 
Thi công lắp dựng gối đỡ dầm cầu trục CT2 32/5 tấn

 131 
Thi công xây dựng công trình: Hạng mục Trường 

PTDTBT THTHCS 131 
Thi công xây lắp 132 
Cải tạo Xưởng cơ khí Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

 132 
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

 132 
Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục 133 
Xây dựng công trình 133 
Xây lắp nhà chính, hệ thống kỹ thuật 133 
Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất 134 
Xây lắp 134 
Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng 134 

Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư 135 
Thi công xây dựng công trình 135 
Thi công xây dựng 135 
Thi công xây dựng 136 
Gói thầu XL+ Thiết bị: Hạ tầng kỹ thuật 136 
Gói số 03-Xây dựng công trình 136 
Thi công xây dựng nhà xe ô tô Phân kho K67 136 
Xây lắp và thiết bị xây dựng 137 
XL 01: Thi công xây dựng 137 
Thi công kết cấu bên trên, xây tường 137 
Thi công kết cấu bên trên, xây tường 138 
Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng 138 
Chi phí xây dựng 138 
Chi phí xây dựng 139 
Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị 139 
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng 139 
Thi công xây dựng công trình 139 
Xây dựng nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường 

THPT Nguyễn Khuyễn 140 
Gói thầu số 07: Thi công xây lắp hạng mục 140 
Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 140 
Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị 141 
Thi công xây dựng công trình 141 
Gói thầu số 02: Xây lắp công trình Trường Mầm non xã 

Tuân Đạo 141 
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng khối nhà làm việc

 142 
Xây lắp hạng mục San nền, giao thông, thoát nước, 

cấp nước 142 
Thi công xây dựng công trình 142 
Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Trường Mầm non

 143 
Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình Quảng 

trường khóm 4 143 
Thi công xây lắp công trình 143 
Gói thầu số 07: Thi công xây dựng 143 
W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà 

máy thủy điện Trung Sơn” 144 
(Gia hạn) Bảo trì, thay thế cửa các tòa nhà 145 
Gói thầu số 04: Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật

 145 
(Gia hạn) Xây lắp 145 
(Đính chính) Xây lắp công trình Nhà văn hóa 146 
(Hủy thầu) Công trình xây dựng mới Cửa hàng xăng 

dầu số 43 146 
(Gia hạn) Thi công xây lắp 146 
Gói thầu số 08: Xây lắp Nhà chờ thăm chiến sỹ mới 

hàng năm/Trung đoàn 924 147 
Xây lắp 147 
Thi công xây dựng công trình 04 phòng học và nhà 

hiệu bộ 148 
Sửa chữa, mở rộng CHXD Số 3 và CH DMN Gas số 3

 148 
Thi công xây dựng 148 
Hàng rào, sân bê tông, nhà xe GV-HS 149 
Thi công xây dựng công trình Nhà hiệu bộ Trường 

THCS xã Xuân Tiến 149 
Thi công xây dựng 7 Trạm y tế xã 149 
Xây lắp và hạng mục chung 150 
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Gói thầu số 5: Cải tạo sửa chữa nhà lớp học, nhà đa 
năng và tường rào 150 

XL-01/2018: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa 
chữa lớn năm 2018 150 

Gói thầu số 05: Cải tạo sửa chữa trường Mầm non 151 
Xây lắp công trình nhà văn hoá thôn Bài Xanh 151 
Thi công xây dựng 152 
Thi công xây dựng 152 
Gói thầu số 3 - Xây lắp toàn bộ công trình 152 
Chi phí thi công xây dựng công trình 153 
SCL nhà điều hành sản xuất Điện lực Kỳ Anh 153 
Thi công xây dựng 153 
Xây lắp 154 
Xây lắp 154 
Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp 154 
Thi công công trình Sơn kẻ nền Turbine 155 
Thi công xây dựng 155 
Chi phí xây lắp + chi phí nhà tạm 155 
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 156 
Thi công xây dựng công trình 156 
Gói thầu số 08: Thi công xây lắp hạng mục Khối 10 

phòng + Thư viện 156 
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 157 
Xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa và xây mới 157 
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình 157 
Thi công sửa chữa dãy nhà đa năng, phòng khách 

thuộc trụ sở Liên cơ quan 158 
Xây lắp + thiết bị 158 
Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng các hạng mục công 

trình 158 
Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa UBND Q. Ngô 

Quyền 159 
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Trồng cây xanh và 

lát gạch vỉa hè Quảng trường khu đô thị Bờ Đông 
(giai đoạn 3) 159 

Thi công xây dựng công trình 159 
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình 160 
Sửa chữa, cải tạo doanh trại các đơn vị trực thuộc E26

 160 
Cải tạo sân bãi trong khu vực nhà kho WEC 160 
Gói thầu số 03: Thi công xây lắp + Chí phí hạng mục 

chung và Dự phòng 161 
Chống xuống cấp tu bổ DTLS Chiến thắng Đăk Tô - 

Tân Cảnh 161 
Cắm mốc ranh, trích đo thửa đất các thửa đất công 

trên địa bàn thị xã 161 
Xây lắp phát triển điện lưới – viễn thông 162 

Thi công, lắp đặt trạm biến áp 560KVA và đường dây 
trung thế 162 

Thi công xây dựng 162 
Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp 

công trình 162 
09-XDCB18: Nâng công suất 163 
Xây dựng 13 tuyến cáp ngầm 163 
NPC LM-NCS.110kV-G08 163 
NPC LM-NCS.110kV-G07 164 
Xây lắp 164 
Xây dựng 03 tuyến cáp ngầm 164 
Xây dựng 8 tuyến cáp ngầm 165 

Xây dựng 9 tuyến cáp ngầm 165 
Xây dựng 12 tuyến cáp ngầm 165 
Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình 165 
Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT 166 
Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT xóa hộ câu phụ năm 

2018 khu vực TP. Châu Đốc 166 
Gói thầu số 02: Thi công xây lắp 166 
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cấp 
điện 167 

CPC-NCS.CuJut-W01: Cung cấp vật tư và thi công xây 
dựng công trình 167 

Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT xóa hộ câu phụ Long 
Xuyên năm 2018 167 

Thi công bổ sung tiếp địa TBA 168 
(Gia hạn) Thi công xây lắp cung cấp vật tư và mua bảo 

hiểm công trình 168 
(Điều chỉnh) TV-06-ATHH: Đảm bảo an toàn hàng hải 

trong quá trình thi công 168 
Gói thầu XL: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng công 

trình 169 
Gói 9: Thi công xây lắp Công trình phân pha dây dẫn 
đường dây 110kV 169 

Thi công xây dựng và mua bảo hiểm 169 
Cung cấp VTTB và thi công xây lắp 169 
Gói 09: Thi công xây lắp 170 
Gói 10: Thi công xây lắp 170 
Gói 10: Thi công xây dựng 170 
Thi công khu điện dịch 170 
Bảo dưỡng định kỳ cột anten 171 
CT.TB5: Cung cấp, lắp đặt và thi công 171 

Tuyển chọn tư vấn 172 
Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

công trình 172 
Gói thầu 12-GS-ĐTXD: Giám sát 172 
10-GS18: Tư vấn giám sát thi công 172 
Gói thầu số 07-2018-TVTK: Lập BCKTKT 173 
Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng 173 
Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng 173 
Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng 173 
09-GS18: Giám sát công trình 174 
Gói thầu 1: Xây dựng và triển khai 05 phân hệ 174 
Gói thầu số 15: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT174 
Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình 174 
Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT 175 
Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (bao gồm 

TBA) 175 
Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 175 
Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp 
đặt thiết bị 176 

Gói thầu số 3: Tư vấn giai đoạn lập TKKT, BVTC, 
HSMT 176 

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 176 
Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị177 
Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định 177 
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 177 
Tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 177 
Tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án xây dựng 

Khu đô thị Cồn Văn Lý 178 
Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 178 
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Tư vấn giám sát thi công 178 
Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

 179 
Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng

 179 
Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 

trình 179 
Kiểm toán 180 
Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công 180 
Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh 180 
Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 181 
Gói thầu số 02: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán 181 
Gói thầu HB:5-TV:4 Tư vấn giám sát xây dựng gói thầu 

HB:5-XD:1 181 
Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 182 
Lập chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến 

năm 2035 182 
Tư vấn giám sát thi công xây dựng 182 
Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị182 
(Điều chỉnh) Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng và lắp đặt thiết bị 183 
(Hủy thầu) Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và 

thiết bị 183 
Mua sắm - dịch vụ, khác 183 

Gói thầu phi tư vấn: Bảo hiểm công trình lần 1 năm 
2018 183 

Mua nguyên vật liệu và thiết bị, công nghệ phục vụ 
gieo tinh nhân tạo 184 

Cung cấp dầu Diezen 0,05S 184 
Thí nghiệm mẫu đất trong phòng, phục vụ dự án khảo 

sát Địa chất 184 
Thuê giặt ủi đồ vải của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 

2018-2019 184 
Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại hộp 180ml thực 

hiện 185 
Gói 03: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân 

quân tự vệ năm 2018 185 
Cung cấp phèn đơn dùng cho xử lý nước sinh hoạt185 
Cung cấp dịch vụ thuê kho chứa hàng hóa vi phạm186 
Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Cty dịch vụ 

MobiFone khu vực 2 186 
Thuê biển quảng cáo tấm lớn quảng bá thương hiệu 

Agribank 186 
Mua sắm doanh cụ 187 
Mua tủ bảo quản và trưng bày mẫu vật Rùa Hồ Gươm

 187 
Trang bị đồng phục cho CBNV tại TSC BIDV 2018 187 
Nguyên, vật liệu 187 
Gói thầu 01: Mua bầu chè giống 188 
Cung cấp quà tặng nhân ngày thành lập doanh nghiệp 

năm 2018 188 
Trang phục làm việc 188 
Nhiên liệu tuần tra 189 
Gói thầu số 02: Mua sắm hàng hóa 189 
Mua sắm Phương tiện bảo vệ cá nhân 189 
Mua phao bè thay thế cho các phà 189 
Mua sắm may đồng phục ngành BHXH năm 2018 190 
Mua sắm hiện vật (đồ dùng cá nhân) 190 

Gói thầu số 2: Chi phí thiết bị thể thao 190 
Cung cấp trang phục chuyên môn 191 
Mua thức ăn tinh cho bò năm 2018 thuộc dự án Cải 

tiến 191 
Mua sắm thùng rác chứa rác thải sinh hoạt trang bị cho 

các xã - thị trấn 191 
Mua trang phục cho cán bộ viên chức 191 
May đồng phục làm việc đối với lực lượng cmis 192 
Mua vật tư nông nghiệp cho MHKN tại huyện Lục Ngạn

 192 
Mua giống bông cho mô hình khuyến nông năm 2018

 192 
Mua vật tư nông nghiệp cho MHKN tại huyện Sông Mã

 193 
Gói thầu số 02: Mua mùn cưa, bông phế thải sản xuất 

bịch 193 
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa 193 
Sản xuất và phát sóng các phóng sự bằng tiếng dân 

tộc 194 
BH2018-05. Mua bảo hiểm cho các công trình 194 
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa 194 
Đo kiểm tra an toàn và kiểm soát bức xạ 194 
Đào tạo cho cán bộ địa phương 195 
Thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 195 
Thuê dung lượng phát đáp vệ tinh 195 
Gói thầu bảo hiểm số 05 ĐTXD 2018 BH 196 
Gói thầu bảo hiểm số 07 ĐTXD 2018 BH 196 
Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình tiếp thị trực tiếp

 196 
Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền thông 196 
Thực hiện chương trình bán hàng tiếp cận hộ gia đình 

tháng 08, 09/2018 196 
Trồng thay thế cây xanh trên vỉa hè một số tuyến 
đường Lê Duẩn 197 

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở197 
Xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 197 
Thuê đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh 198 
Chi phí lấy, bảo quản và phân tích mẫu môi trường198 
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh ngoại 

cảnh 198 
Xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền phát sóng trên đài 

truyền hình Kiên Giang 198 
03.BH: Bảo hiểm công trình 199 
Chương trình văn hóa doanh nghiệp năm 2018 199 
07 BH-BN: Bảo hiểm công trình 199 
Bảo hiểm thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống khí y tế

 200 
Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện 200 
(Gia hạn) Cung cấp và lắp đặt thảm lót nền 200 
Mua bút 201 
Thuộc dự án: phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam201 
(Gia hạn) Mua sắm dụng cụ và trang phục tập luyện

 201 
(Gia hạn) Điều chỉnh số nhà trên địa bàn huyện Hóc 

Môn 201 
(Đính chính) Thuê tàu khảo sát và lặn có thiết bị 202 
(Điều chỉnh) Vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

và hóa chất 202 
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(Gia hạn) Thuê dịch vụ phân tích mẫu nước thải chăn 
nuôi 202 

(Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ căn tin tại tòa nhà Green 
Power 203 

(Đính chính) Thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại 
Bệnh viện Sản-Nhi năm 2018 203 

(Hủy thầu) Cung cấp vật tư thay thế phục vụ công tác 
đại tu Small Diesel Phú Mỹ 1 204 

(Gia hạn) Bảo vệ cơ quan năm 2018 – 2019 204 
(Gia hạn) Cung cấp ấn chỉ ấn phẩm cho VCB Kỳ Đồng

 204 
(Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán 

hàng “Cơn lốc quà tặng” 205 
(Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán 

hàng “Cơn lốc quà tặng” 205 

(Gia hạn) Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2018 cho 
Chi cục Kiểm lâm 205 

(Gia hạn) Kiểm định an toàn - kĩ thuật thiết bị có yêu 
cầu nghiêm ngặt 205 

(Gia hạn) Cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển hàng 
hoá năm 2018 206 

(Gia hạn) Khảo sát, lập bình đồ độ sâu vùng nước 
trước bến và vùng quay tàu 206 

(Gia hạn) Mua sắm hàng hóa để chi bồi dưỡng bằng 
hiện vật 207 

(Gia hạn) Vật tư bổ sung (cho phần kết cấu và thi 
công) 207 

Bán đấu giá cổ phần – QSD đất – Đấu giá tài sản
 207 
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 Đơn vị mời thầu 
Cty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh 16 
Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng 

tỉnh Gia Lai 16 
Vietsovpetro 16 
Cty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh 17 
Cty cổ phần phục vụ mặt đất Sài gòn 17 
Cty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn 18 
Cty cổ phần phục vụ mặt đất Sài gòn 18 
Tổng Cty Công nghiệp In Bao bì Liksin TNHH Một 

thành viên 18 
Cty TNHH MTV Thanh Bình BCA 18 
Cục Cứu hộ Cứu nạn/ Bộ Tổng Tham mưu 19 
Viện Công nghệ sinh học 19 
Cty Thủy điện Sông Tranh 19 
Cty Thủy điện Sông Tranh 19 
Cty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 20 
Ủy ban nhân dân P. Bình Thuận 20 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Cty Điện 

lực Bình Chánh 20 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Cty Điện 

lực Bình Chánh 21 
Ngân hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu 21 
Tổng Cty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Cty cổ phần

 21 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 22 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 22 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 22 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 23 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 23 
Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân 23 
Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân 24 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt 

Nga Vietsovpetro 24 
Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí thuộc Liên 

doanh Việt Nga Vietsovpetro 24 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 25 
CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

PETROLIMEX HÀ NỘI 25 
CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

PETROLIMEX HÀ NỘI 25 
Học viện Kỹ thuật Quân sự 25 
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 26 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 26 
Cty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Cty Phát 
điện 1 26 

Cty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 27 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 27 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 27 
Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 28 
Cty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa 28 
Cty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 28 
Chi nhánh Cty TNHH Một thành viên Tổng Cty Phát 
điện 3 Cty Nhiệt điện Vĩnh Tân 28 

Cty TNHH một thành viên 35 29 
Cty TNHH một thành viên 35 29 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 29 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 29 
Cty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh 30 
Chi nhánh Tổng Cty khí Việt Nam Cty cổ phần Cty Vận 

chuyển khí Đông Nam bộ 30 
Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga 

Vietsovpetro 30 
Cty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công 

xây dựng Thị xã 31 
Trường Cao đẳng Du lịch Huế 31 
Cty TNHH một thành viên 35 31 
Cty cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng 31 
Viện Công nghệ 32 
Viện Công nghệ 32 
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng 

Ninh 32 
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng 

Ninh 33 
Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang

 33 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 33 
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 34 
Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM 34 
Trung tâm Doping và Y học thể thao 34 
Bệnh viện Bạch Mai 35 
Bệnh viện Bạch Mai 35 
Bệnh viện Bạch Mai 35 
Bệnh viện Bạch Ma 35 
Bệnh viện Bạch Mai 36 
Bệnh viện Bạch Mai 36 
Bệnh viện Bạch Mai 36 
Bệnh viện Bạch Mai 37 
Bệnh viện Bạch Mai 37 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên-môi 

trường biển khu vực phía Bắc 37 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 37 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc 38 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 38 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 38 
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC 39 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 39 
Sở Y tế tỉnh Lai Châu 39 
Sở Y tế tỉnh Lai Châu 40 
Sở Y tế tỉnh Lai Châu 40 
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng 

Ninh 40 
Cty cổ phần Tư vấn đầu tư LH 40 
Cty cổ phần Tư vấn đầu tư LH 41 
Cty cổ phần Tư vấn đầu tư LH 41 
Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 41 
Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang 42 
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị 42 
Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên 42 
Bệnh viện Lão khoa Trung ương 43 
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Bệnh viện Lão khoa Trung ương 43 
Bệnh viện Lão khoa Trung ương 43 
Văn phòng điều phối các dự án về dân số 44 
Cty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam

 44 
Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an 44 
Viện Vi Sinh Vật Và Công Nghệ Sinh Học 44 
Viện Di truyền Nông nghiệp 45 
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 45 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt 

Nga Vietsovpetro 45 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt 

Nga Vietsovpetro 46 
Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ 46 
Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lai Châu46 
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 47 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 47 
Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 47 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 48 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 48 
Cty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Cty Phát 
điện 1 48 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THÁP MƯỜI 48 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN UYÊN 49 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ 49 
Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 49 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 49 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 50 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 50 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 50 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 51 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc 51 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Thành phố Hồ 

Chí Minh 51 
Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận 

Thành 52 
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 52 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc 

Gia 52 
Liên doanh Vietsovpetro 52 
Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng

 53 
Văn phòng, Bộ Công Thương 54 
Văn phòng, Bộ Công Thương 54 
Cty Điện lực Phú Xuyên 54 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 54 
Viện Tên lửa 55 
CTY ĐIỆN LỰC BẾN TRE 55 
Cty Điện lực Tây Ninh 55 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 55 
Cty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 56 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu 56 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 56 
Cty Điện lực Bắc Giang 57 
Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận 57 
Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro 57 
Cty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV 57 
Cty Điện lực Đắk Lắk 58 

Điện lực Nhơn Trạch - Cty TNHH Một Thành Viên Điện 
lực Đồng Nai 58 

Chi nhánh Cty TNHH MTV Tổng Cty Phát điện 3 Cty 
Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện 58 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai 
Châu 58 

Cty cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng 58 
Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân 59 
Cty Nhiệt điện Phú Mỹ, Chi nhánh Cty TNHH một 

thành viên Tổng Cty Phát điện 3 59 
Cty Điện lực Bến Tre 59 
Viễn thông Bình Định 60 
Viễn thông Bình Định 60 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 60 
Chi nhánh Cty TNHH Một thành viên Tổng Cty Phát 
điện 3 Cty Nhiệt điện Vĩnh Tân 60 

Chi nhánh Cty TNHH Một thành viên Tổng Cty Phát 
điện 3 Cty Nhiệt điện Vĩnh Tân 61 

Cty Nhiệt điện Phú Mỹ, Chi nhánh Cty TNHH MTV 
Tổng Cty Phát điện 3 61 

Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam - Chi nhánh Tổng 
Cty Hạ tầng mạng 61 

Cty Điện lực Nam Từ Liêm 61 
Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam 62 
Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro 62 
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung 62 
Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 62 
Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 63 
Tổng Cty Điện lực miền Nam TNHH 63 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và 

Tây Nguyên 63 
Ban Quản lý dự án VNPT Vinaphone 64 
Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn 

thông Hà Nội 64 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

TNHH - Cty Dịch vụ Điện lực TP.HCM 64 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 65 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt 

Nga Vietsovpetro 65 
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai 65 
Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ 66 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương 66 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên 67 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên 67 
Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 67 
Trường THPT Lương Thế Vinh 67 
Trường Cao đẳng Thương mại 68 
Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận 

Thành 68 
Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn 68 
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai 69 
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai 69 
Cty TNHH một thành viên 35 69 
Phòng Nội vụ huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 70 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 70 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn 70 
Trung tâm Tin học - Công báo 71 
Trung tâm Tin học - Công báo 71 
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Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 71 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 71 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn

 72 
Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh 72 
Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Đông Dương 72 
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 73 
Cty TNHH Viettel - CHT 73 
Cty Datapost Tổng Cty Bưu Điện Việt Nam Cty TNHH

 73 
Cty Datapost Tổng Cty Bưu Điện Việt Nam Cty TNHH

 73 
Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 74 
Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 74 
Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an 74 
Cục Kiểm định Hải quan 75 
Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng

 75 
Bộ Tham mưu - Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp 75 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 76 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 76 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 76 
CTY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM

 77 
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ SỐ 6 HÀ NỘI 77 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 77 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 77 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 78 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 78 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 78 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 79 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 79 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 79 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 79 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 80 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 80 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 80 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA 81 
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cờ Đỏ 81 
Cty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công 

xây dựng Thị xã 81 
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa 82 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai 82 
Công an tỉnh Hưng Yên 82 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My 82 
Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Buôn Hồ 83 
Trường Mầm non Việt Hưng 83 
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng 83 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 84 
Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Gia 
Định 84 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh 84 
Cty Dịch vụ MobiFone khu vực 5 - Chi nhánh Tổng Cty 

Viễn thông MobiFone 84 
Trường Cao đẳng Thương mại 85 
Bưu điện TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Cty Bưu 
điện Việt Nam 85 

Cty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam 85 

Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng 
Quân 86 

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM 86 
Cty TNHH Tư vấn xây dựng CSHT Mường Nhé 86 
Cty TNHH Tư vấn xây dựng CSHT Mường Nhé 87 
Phòng Dân tộc huyện Bắc Trà My 87 
Cty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang 87 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện 

Châu Phú 87 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 

Kim Bảng 88 
Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 88 
Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 88 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tư 

Nghĩa 89 
Cục Quản lý đường bộ II 89 
Ban Quản lý dự án Vốn bảo trì đường bộ Tỉnh 89 
Cty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám sát Xây dựng 

Hoàng Phát 90 
Trường Nghiệp vụ Kho bạc 90 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp 90 
Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng 

huyện Đạ Huoai 90 
Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh 91 
Ủy ban nhân dân xã Thạch Đài 91 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang
 92 

Cty NHHH Một thành viên nước sạch Hà Nội 92 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện 

Phong Điền 92 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái

 93 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc93 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn Sơn La 93 
Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên 
Đông, tỉnh Điện Biên 94 

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên 
Đông, tỉnh Điện Biên 94 

UBND xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 94 

Ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa 95 
UBND thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 95 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà 

Rịa 95 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bắc Trà 

My 96 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bắc Trà 

My 96 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ 96 
Phòng Kinh tế Q. Thốt Nốt 97 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Triệu 

Phong 97 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kế Sách 97 
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao 
thông tỉnh An Giang 98 

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận 98 
Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài 98 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố 

Hải Dương 99 
Cty TNHH MTV Thiên Niên Phát 99 
Cty TNHH Bạch Đằng 99 
Sở Giao thông vận tải Lai Châu 100 
Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng thương mại Gia 
Định 100 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện 
Nghi Xuân 100 

Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông 
vận tải 101 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La
 101 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La
 102 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo
 102 

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 102 
Cty cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 9 - NA 103 
Cty TNHH Tư vấn Xây dựng miền Đông 103 
Chi nhánh TCT Phân bón & HCDK - CTCP - Nhà máy 
Đạm Phú Mỹ 103 

Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 104 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn

 104 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 104 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái 

Nguyên 104 
Ban Quản lý dự án Vốn bảo trì đường bộ Tỉnh 105 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông tỉnh Hậu Giang 105 
Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 105 
Sở Giao thông vận tải An Giang 106 
Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp An Phát 107 
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh 

Lai Châu 107 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 107 
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh 

Lai Châu 108 
Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng 108 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Giang

 108 
Ủy ban nhân dân xã Thạch Tân 108 
Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AC 109 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc 

Gia 109 
Cục Quản lý Đường bộ IV 109 
Cty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Ngân 110 
Cty TNHH Tư vấn đầu tư Quản lý xây dựng Lương 

Kha và Liên Kết 110 
Cục Quản lý Đường bộ IV 110 
Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AC 110 
Ban Quản lý dự án 8 111 
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Vạn Xuân 111 

Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc 
Gia 111 

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 112 
Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Mỹ Đình

 112 
Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 112 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 113 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 113 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 113 
Ủy ban nhân dân P. Kiến Hưng 114 
Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 114 
Cty cổ phần xây dựng phát triển 68 114 
Cty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư TOÀN 

HƯNG THỊNH 114 
Ban Quản lý bảo trì đường bộ 115 
Trung tâm quản lý, bảo trì công trình giao thông 115 
Cục Quản lý đường bộ II 115 
Cục Quản lý đường bộ II 116 
Cục Quản lý đường bộ II 116 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trảng Bàng

 116 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 117 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 117 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 117 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 117 
Cục Quản lý đường bộ II 118 
Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng Thành 

Phố Việt Trì 118 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà 

Rịa 118 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ 119 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch 

An 119 
Cty Quản lý và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các 

Khu công nghiệp 119 
Cty cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và Xây dựng Bảo 

Ân 120 
Ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng 120 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch 

Thành 120 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thị xã 

Tân Châu 121 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kông Chro 121 
Cục Quản lý đường bộ II 121 
an Quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả 121 
Cty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư Toàn 

Hưng Thịnh 122 
Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố 

Thái Bình 122 
Ban Quản lý dự án Công trình giao thông 122 
Ban Quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ 123 
Cty cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và Xây dựng Bảo 

Ân 123 
Phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình 123 
Ban Quản lý các dự án huyện Bố Trạch 124 
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC 124 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La

 124 
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La
 125 

UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 125 

UBND xã Hồng Tiến 125 
Vườn Quốc gia Hoàng Liên 126 
Cty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Đức 126 
UBND xã Tái Sơn 126 
UBND xã Tái Sơn 127 
UBND xã Tân Việt 127 
Ủy ban nhân dân P. Nhơn Thành 127 
Cty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng Thăng 

Long 128 
Cty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng Thăng 

Long 128 
Ủy ban nhân dân xã Nga Nhân 128 
Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú 129 
Cty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Toàn 

Thắng 129 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 129 
Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Yên Dũng 130 
Cty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang 130 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 130 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 131 
Cty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 131 
Cty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin 131 
Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Sơn 131 
Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tam Phú 132 
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 132 
Học viện Quân y 132 
Nhà hát Tuồng Việt Nam 133 
Trường Cao đẳng Đường sắt 133 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 133 
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 134 
Trường Mầm non Mai Lâm 134 
Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 134 
CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT

 135 
Cty cổ phần tư vấn xây dựng HYC 135 
Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Đồng Xoài 135 
Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Đồng Xoài 136 
Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình 136 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ 

Long 136 
Ban Quản lý dự án Cục Kỹ thuật- Quân khu 2 136 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc 

Gia 137 
Lữ đoàn Thông tin 23 137 
Cty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam 137 
Cty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam 138 
Viện công nghiệp Thực Phẩm 138 
Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Phúc Tín 138 
Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Phúc Tín 139 

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí 
Minh 139 

Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công 
Hà Nội 139 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
huyện Hoài Đức 139 

Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định
 140 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện 
Châu Phú 140 

Cty TNHH tư vấn xây dựng KTV Hưng Yên 140 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ 

cao Đà Nẵng 141 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên 141 
Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 141 
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Thạnh Trị 142 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ 

cao Đà Nẵng 142 
UBND xã Lệnh Khanh 142 
Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 143 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện 

Càng Long 143 
Phong Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình 143 
Cty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ xây dựng Thăng 

Long 143 
Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 144 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Cty 
Điện lực Dầu khí Cà Mau 145 

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5/Quân khu IV, Huyện 
Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 145 

Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút 145 
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phục 

Hòa, tỉnh Cao Bằng 146 
Cty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng 146 
Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 146 
Cty cổ phần Thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công 

xây dựng Thị xã 147 
Cty cổ phần Thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công 

xây dựng Thị xã 147 
Ban Quản lý dự án xây dựng công trình 04 phòng học 

và nhà hiệu bộ Trường THCS xã Xuân Phong 148 
Cty cổ phần Kiến Trúc THome 148 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng

 148 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hóa

 149 
Ủy ban nhân dân xã Xuân Tiến 149 
Ban Quản lý dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y 

tế tỉnh Quảng Trị do Chính phủ Italia tài trợ 149 
Ủy ban nhân dân xã Liên Bão 150 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp Bắc Ninh 150 
Bệnh viện 74 Trung ương 150 
Ủy ban nhân dân xã Phù Khê 151 
Ban Quản lý dự án huyện Việt Yên 151 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc152 
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc152 
Cty TNHH Tư vấn thiết kế Thăng Long 152 
Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng 
Đạ Tẻh 153 

Cty Điện lực Hà Tĩnh 153 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng công nghiệp 153 
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Q. Kiến An

 154 
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Q. Kiến An

 154 
Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh 154 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam Cty 
Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh 155 

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy 
Nguyên 155 

Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú 155 
Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 156 
Chi nhánh Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 

Văn hóa Đô thị 156 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện 

Châu Phú 156 
Công an huyện ChưPrông 157 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang

 157 
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản 

Việt Nam Cty Than Hòn Gai TKV 158 
Cty TNHH Thủy Út 158 
Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long 158 
Cty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Lê 

Chân 159 
Ban Quản lý Công trình công cộng thị xã Hồng Ngự159 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh

 159 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi

 160 
Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động Bắc Trung Bộ 160 
Cty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 160 
Ban Quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Sơn

 161 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 161 
Cty TNHH Bạch Đằng 161 
Cục Hải quan tỉnh Điện Biên 162 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 162 
Cty Điện lực Quảng Nam 162 
Cty Điện lực Ba Đình 163 
TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 163 

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Cty Điện lực miền 
Bắc 163 

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Cty Điện lực miền 
Bắc 164 

Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn 
thông Hà Nội 164 

TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 164 

TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 165 

TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 165 

TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 165 

Cty TNHH đầu tư và xây dựng Halinco 165 
Cty Điện lực An Giang 166 
Cty Điện lực An Giang 166 
Điện lực Long Thành - Cty TNHH MTV Điện lực Đồng 

Nai 166 
Cty Điện lực Tiền Giang 167 
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung 167 
Cty Điện lực An Giang 167 
Cty Điện lực Hà Tĩnh 168 
Cty Điện lực Duyên Hải 168 
Ban QLDA Điện lực miền Nam 168 
CN Tổng Cty Điện lực TP HCM TNHH - Cty Điện lực 

Tân Thuận 169 
Tổng Cty Điện Lực Miền Nam TNHH 169 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP HCM TNHH – Cty 
Điện lực An Phú Đông 169 

Chi Nhánh Tổng Cty Điện Lực TP.HCM TNHH - Cty 
Điện Lực Bình Phú 169 

Tổng Cty Điện Lực Miền Nam TNHH 170 
Tổng Cty Điện Lực Miền Nam TNHH 170 
Tổng Cty Điện lực miền Nam TNHH 170 
Cty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam 170 
Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh 

Tổng Cty Viễn thông MobiFone 171 
Ban Quản lý dự án số 3 thuộc Tổng Cty Đầu tư và 

Phát triển nhà Hà Nội 171 
Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 172 
Cty Điện lực Phú Xuyên 172 
Cty Điện lực Ba Đình 172 
Cty Điện lực Quốc Oai 173 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 173 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 173 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 173 
Cty Điện lực Ba Đình 174 
Cty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin - Chi 

nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam 174 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông TP Hà Nội 174 
Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam 174 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi 

nhánh Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia 175 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 175 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc 

Gia 175 
Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông 

vận tải 176 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung 176 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông tỉnh Hà Tĩnh 176 
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Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công 
nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 177 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 177 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống

 177 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc

 177 
Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu 178 
Cty Điện lực Trà Vinh 178 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 178 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc

 179 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ 

Long 179 
Điện lực Nhơn Trạch - Cty TNHH Một Thành Viên Điện 

lực Đồng Nai 179 
Cty Điện lực Quảng Ninh 180 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương

 180 
Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Giang

 180 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái 

Nguyên 181 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ 

Long 181 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh Hòa Bình 181 
Cty cổ phần than Vàng Danh_ Vinacomin 182 
Ban Quản lý các dự án quy hoạch thị xã Kỳ Anh 182 
Chi nhánh Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 

Văn hóa Đô thị 182 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng 

Tàu 182 
Ban Quản lý dự án Q. Đống Đa 183 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng 

Tàu 183 
Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 183 
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

 184 
Cty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu 184 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 184 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 184 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng 

Ngãi 185 
Cty cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Nam Việt 185 
Cty cổ phần Nước sạch Vinaconex 185 
Cục Hải quan Thành phố Hồ chí Minh 186 
Cty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 186 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Văn phòng đại diện Khu vực miền Nam 186 
Cty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Lê 

Nguyên 187 
Phòng Văn hóa và Thông tin Q. Hoàn Kiếm 187 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 187 
Viện Di truyền Nông nghiệp 187 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 188 
Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 3-Chi nhánh Tổng Cty 

Viễn Thông Mobifone 188 
Cty Điện lực Hậu Giang 188 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo 189 
Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Duy Tiên

 189 
CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP 

ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP PHÂN PHỐI 
KHÍ THẤP ÁP NHƠN TRẠCH 189 

Cụm phà Vàm Cống 189 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai 190 
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Tây Ninh 190 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế Võ 190 
Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 191 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đăk Nông 191 
Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận 

Thành 191 
Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 191 
Cty Điện lực Nghệ An 192 
Cty cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao 192 
Cty cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao 192 
Cty cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao 193 
Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển nấm 193 
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông 

MobiFone Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông MobiFone
 193 

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 194 
Cty Điện lực Ứng Hòa 194 
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông 

MobiFone Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông MobiFone
 194 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 194 
Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Phía Bắc

 195 
Bệnh viện đa khoa Đức Giang 195 
Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC 195 
Cty Điện lực Phúc Thọ 196 
Cty Điện lực Phúc Thọ 196 
Trung tâm Viễn thông quốc tế Mobifone - Chi nhánh 

Tổng Cty Viễn thông Mobifone 196 
Tổng Cty Viễn thông Mobifone 196 
Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 8 196 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Phú 197 
Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai 197 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 197 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 198 
Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên198 
Trung tâm y tế Huyện Đoan Hùng 198 
Chi cục Kiểm ngư Vùng V 198 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh

 199 
Cty điện lực Nghệ An 199 
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung 199 
Cty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ 200 
UNDP Việt Nam 200 
CHI NHÁNH TỔNG CTY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT 

NAM - CTY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU 200 
Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 201 
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Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao 
Trà Vinh 201 

Điều chỉnh số nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn 201 
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

 202 
Viện cây ăn quả miền Nam 202 
Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 

tỉnh Nam Định 202 
Ban Quản lý Cao ốc Văn Phòng Tổng Cty Điện lực 

TP.HCM TNHH 203 
Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh 203 
Chi nhánh Cty TNHH MTV Tổng Cty Phát điện 3 Cty 

Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện 204 
Bệnh viện C Đà Nẵng 204 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh 
Kỳ Đồng 204 

Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 - Chi nhánh Tổng Cty 
Viễn thông Mobifone 205 

Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 - Chi nhánh Tổng Cty 
Viễn thông Mobifone 205 

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La 205 
Xí nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị - 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 205 
Xí nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị - 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 206 
Xí nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị - 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 206 
Trung tâm Y tế Q Bình Tân 207 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 207 

 

Xe cộ, máy móc thiết bị và dịch vụ vận chuyển 

Trang bị xe đầu kéo hàng hóa hành lý 
Cty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị xe đầu kéo hàng hóa hành lý 2 tấn cho Cty CP Phục vụ 
mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737332 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 11:17". Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Trang bị xe đầu kéo hàng hóa hành lý 2 tấn cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh. 
Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh của Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh. 
Thời gian phát hành HSMT: 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 01/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn, số 02 Sông Đáy, P 02, Q Tân Bình, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 12) 

Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy 
Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736878 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:32" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Lắp đặt máy bơm chữa cháy dự 
phòng, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động nhà hành chính, bão dưỡng trang thiết bị chữa cháy. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 45 ngày . Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện YDCT PHCN Gia Lai năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Gia 
Lai, 13 Đặng Thùy Trâm, P. Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Cung cấp dụng cụ khoan áp lực cao 
Vietsovpetro 

THƯ MỜI THẦU 
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Vietsovpetro có kế hoạch tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế mở để cung cấp các công cụ khai thác sản xuất 
áp suất cao, nhiệt độ cao (Gói VSP VT-353/18-DVL). 
Nguồn kinh phí để thực hiện gói thầu là kế hoạch tài chính của Vietsovpetro cho hoạt động sản xuất trong năm 
2018. 
Vietsovpetro xin mời tất cả các nhà thầu có khả năng tham gia đấu thầu cho gói thầu này. 
- Thời gian bán Mời thầu: Từ 08:00 sáng, 20/07/2018 đến 09:00 sáng, 20/08/2018 (trong giờ làm việc). 
- Thời gian đóng thầu: 09:00 sáng, 20/08/2018 (giờ địa phương). Hồ sơ thầu sẽ được gửi đến Phòng Quản trị, 
tòa nhà Vietsovpetro. Số 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu không muộn hơn thời gian đóng thầu. 
- Nhà thầu có thể mua hồ sơ Mời thầu với giá không hoàn lại 500.000 đồng / bộ (bằng chữ: Năm trăm nghìn 
đồng / bộ). 
- Thanh toán tiền mời thầu được thực hiện bằng điện chuyển tiền vào tài khoản Vietsovpetro sau: 
008.1.00.000001.1 
Người thụ hưởng: Vietsovpetro 
Vietcombank. Chi nhánh Vũng Tàu 
Thanh toán cho Mời thầu - Gói số VT-353/18-DVL. 
- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: 105 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu (ĐT 84 254 3839871- máy lẻ 2769). 
- Những người dự thầu đến Vietsovpetro để được mời thầu phải nộp bản gốc Phiếu nộp tiền mặt / thanh toán 
bằng chứng chứng minh đã được Bên mời thầu thực hiện cho tài khoản Vietsovpetro nêu trên. 
- Bảo lãnh dự thầu: 5.000 USD hoặc 115.000.000 VND thông qua một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt 
Nam. 
Hồ sơ thầu sẽ được mở công khai tại văn phòng Vietsovpetro. Số 105 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu trong vòng 
một giờ sau khi kết thúc đấu thầu và tất cả các nhà thầu được mời tham gia vào việc mở thầu lần này. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang bìa) 

Trang bị xe nâng phục vụ hành khách 
Cty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị xe nâng phục vụ hành khách đặc biệt cho Cty CP Phục vụ 
mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737262 - 01. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 11:20". Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Trang bị xe nâng phục vụ hành khách đặc biệt cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam 
Ranh. 
Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh của Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh. 
Thời gian phát hành HSMT: 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 01/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn, số 02 Sông Đáy, P 02, Q Tân Bình, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11 + 12) 

Trang bị xe nâng/hạ container/pallet loại 7T 
Cty cổ phần phục vụ mặt đất Sài gòn 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị xe nâng/hạ container/pallet loại 7T cho Cty CP Phục vụ 
mặt đất Sài Gòn "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737334 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
11:21". Nội dung chính: Trang bị 01 xe nâng/hạ container/pallet loại 7T cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: 
Trang bị xe nâng/hạ container/pallet loại 7T cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh của Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 01/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn, số 02 Sông Đáy, P 02, Q Tân Bình, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 
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Trang bị xe kéo đẩy máy bay 
Cty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị xe kéo đẩy máy bay không dùng cần đẩy cho Cty CP Phục 
vụ mặt đất Sài Gòn "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737424 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
11:31". Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự 
án: Trang bị xe kéo đẩy máy bay không dùng cần đẩy cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
Nguồn vốn: Sử dụng nguồn sản xuất kinh doanh của Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 01/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn, số 02 Sông Đáy, P 02, Q Tân Bình, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Trang bị xe vệ sinh máy bay 
Cty cổ phần phục vụ mặt đất Sài gòn 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị xe vệ sinh máy bay cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737399 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:26". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Trang bị xe vệ 
sinh máy bay cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn. 
Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh của Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn.. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 01/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn, số 02 Sông Đáy, P 02, Q Tân Bình, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Máy bế nhãn tự động 
Tổng Cty Công nghiệp In Bao bì Liksin TNHH Một thành viên 

Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Máy bế nhãn tự động "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737829 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:42". Nội dung chính: Yêu cầu nhà thầu cung cấp trọn 
gói: máy, lắp đặt, huấn luyện sử dụng, chạy thử nghiệm thu và bảo hành máy. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
04 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Hệ thống thành phẩm nhãn tự động. 
Nguồn vốn: Vốn vay và vốn chủ sở hữu. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 23/07/2018 đến 09:01 ngày 04/09/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:01 ngày 04/09/2018. Thời điểm mở thầu: 09:05 ngày 04/09/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 385.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Trụ sở Tổng Cty Liksin, 159 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh. 
Tel/fax/email. 02837 512 562; Fax 02837 512 561; Email info@liksin.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Vỏ nhôm và hộp bảo quản 
Cty TNHH MTV Thanh Bình BCA 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Vỏ nhôm và hộp bảo quản 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737510 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 12:56". Nội dung 
chính: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.k Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất lựu đạn khói cay đợt 1 năm 2018. 
Nguồn vốn: kinh phí hoạt động của Cty. Thời gian phát hành YCBG: từ 12:56 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 
20/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 20/07/2018. Chi tiết liên hệ: Cty TNHH 
MTV Thanh Bình – BCA, Khu công nghiệp An Ninh, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 
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Gói thầu số 07: Mua sắm xuồng CN-77 
Cục Cứu hộ Cứu nạn/ Bộ Tổng Tham mưu 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Mua sắm xuống CN-77 và các loại vật tư dự trữ 
cho xuồng CN-77 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737604 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
13:53". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Nguồn vốn: NSNN. Thời gian phát hành HSMST: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong 
giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Chi tiết liên hệ: Cục 
Cứu hộ Cứu nạn/ Bộ Tổng Tham mưu, số 06, đường Sân Golf Long Biên, tổ 6, P Phúc Đồng, Q Long Biên, TP 
Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Cung cấp vật tư, dụng cụ rẻ tiền 
Viện Công nghệ sinh học 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, dụng cụ rẻ tiền mau hỏng năm 2018 phục vụ 
nhánh số 1 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733642 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:41". 
Nội dung chính: Mua sắm vật tư, dụng cụ rẻ tiền mau hỏng năm 2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Phân lập thiết kế gen kháng sâu tạo giống 
đậu tương biến đổi gen. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. Gía bán HSYC: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc 
tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Phòng số 104, nhà B4, Viện Công nghệ sinh học - số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 
 

Đại tu xe ô tô Mitsubishi (7 chỗ ngồi) biển kiểm soát 43E-1124 
Cty Thủy điện Sông Tranh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đại tu xe ô tô Mitsubishi (7 chỗ ngồi) biển kiểm soát 43E-1124 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735848 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 11:24". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa lớn 2018 - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. 
Nguồn vốn: SCL năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 11:24 ngày 15/07/2018 đến 10:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 23/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 6.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Đại tu xe ô tô Landcruiser (7 chỗ ngồi) biển kiểm soát 43M-000.45 
Cty Thủy điện Sông Tranh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đại tu xe ô tô Landcruiser (7 chỗ ngồi) biển kiểm soát 43M-
000.45 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735869 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 12:30". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa lớn 2018 - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. 
Nguồn vốn: SCL năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 12:30 ngày 15/07/2018 đến 15:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 23/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 4.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
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(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa hệ thống DCS Tổ máy số 3, Tổ máy số 4 
Cty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa hệ thống DCS Tổ máy số 3, Tổ máy 
số 4 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733397 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:12". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa hệ thống DCS Tổ máy số 3, Tổ máy số 4. 
Nguồn vốn: SXKD năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 02/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 40.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch vật tư - Cty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, tổ 33, khu 5, P. Hà Khánh, TP 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

(Gia hạn) Mua sắm xe ô tô chuyên dùng của Ủy ban nhân dân P. Bình Thuận  
Ủy ban nhân dân P. Bình Thuận 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng của Ủy ban nhân dân P. Bình Thuận 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180683821 - 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2018 15:49". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng của Ủy ban nhân dân P. Bình Thuận. 
Nguồn vốn: Ngân sách P.. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 05/07/2018 đến 09:30 ngày 13/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 13/07/2018. Mở thầu: 09:30 ngày 13/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng; Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng.. Hình thức bảo đảm: Thư Bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc, tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban nhân dân P. Bình Thuận, số 342 Huỳnh tấn phát, P. Bình Thuận, Q. 7, TP.HCM. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 09:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 20/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 20/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Mua sắm trang bị xe ô tô bán tải có gàu (14m) nâng người làm việc trên cao   
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Cty Điện lực Bình Chánh  

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua sắm trang bị xe ô tô bán tải có gàu (14m) nâng người làm việc trên cao 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180717828 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/07/2018 09:57". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang bị xe ô tô bán tải có gàu (14m) nâng người làm việc trên cao. 
Nguồn vốn: KHCB 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:57 ngày 07/07/2018 đến 14:00 ngày 17/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 17/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 17/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 8:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 24/07/2018. Mở thầu: 8:00 ngày 24/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�


 17/07/2018

 

 

TriTueAChau Pty Ltd (Cty TNHH)  Email: Office@TriTueAChau.com 

21 / 

(Gia hạn) Mua sắm trang bị xe ô tô tải 6 tấn cẩu 5T có gàu  
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH Cty Điện lực Bình Chánh  

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua sắm trang bị xe ô tô tải 6 tấn cẩu 5T có gàu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180717953 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/07/2018 10:37". Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang bị xe ô tô tải 6 tấn cẩu 5T có gàu. 
Nguồn vốn: KHCB 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:37 ngày 07/07/2018 đến 14:00 ngày 17/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 17/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 17/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 8:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 02/08/2018. Mở thầu: 8:00 ngày 02/08/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Cung cấp 02 xe ô tô 7 chỗ 
Ngân hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Cung cấp 02 xe ô tô 7 chỗ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180704707 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 03/07/2018 09:43" Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp 02 xe ô tô 7 chỗ. 
Nguồn vốn: Vốn tự có. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 09/07/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 18.270.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng HC&QT - Ngân hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí 
Toàn Cầu, tầng 19, số 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 09:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 23/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Điều chỉnh) Trang bị xe nâng hạ phục vụ sản xuất tại các sàn khai thác 
Tổng Cty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Cty cổ phần 

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu, 
Giá bán HSYC: Trang bị xe nâng hạ phục vụ sản xuất tại các sàn khai thác của Tổng Cty Chuyển phát nhanh 
Bưu điện "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180729672 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 11:00". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang bị xe nâng hạ phục vụ sản xuất tại các sàn khai thác của Tổng Cty Chuyển phát nhanh 
Bưu điện. 
Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng Cty. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 18/07/2018 đến 16:30 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:30 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:30 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 12.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền 
mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Đầu tư – Tổng Cty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Cty Cổ phần - Số 1 
đường Tân Xuân, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tel: 0243 757 4455. Fax: 0243 757 8949. 
Nay xin điều chỉnh: 
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Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 16:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:30 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Phụ tùng máy dẫn đường máy bay 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Phụ tùng máy dẫn đường máy bay - theo đơn hàng CNTT-0018/18 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180673453 - 00. Thời điểm đăng tải: 26/06/2018 16:12" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phụ tùng máy dẫn đường máy bay- theo đơn hàng CNTT-0018/18. 
Nguồn vốn: mua sắm thường xuyên năm 2018 của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 03/07/2018 đến 09:30 ngày 169/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 169/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 169/07/2018. 
Giá bán HSMT: 200.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 2.100.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro- Trung tâm CNTT&LL, 105 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, TP> 
VŨng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Thuê dịch vụ sửa chữa phục hồi thiết bị khảo sát 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa phục hồi thiết bị khảo sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180701483 - 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2018 11:05". Nội dung chính: sửa chữa thiết bị siêu âm chiều 
day kim loại, thay thế đầu dò và cáp... Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kế hoạch tự mua năm 2018 Vietsovpetro. 
Nguồn vốn: mục 03.05.04.01 kế hoạch tự mua năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:00 ngày 06/07/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 2.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thương mại – Dịch vụ, tầng 8 số 67 Đường 30/4 P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tel: 
84-254-383 9871/383 8662 – Ext. 3063 (Ms Hiền), email: hiendt.cd@vietsov.com.vn. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 23/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Mua phụ tùng cho máy cuốn ống năm 2018 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua phụ tùng cho máy cuốn ống năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180670550 - 00. Thời điểm đăng tải: 26/06/2018 07:49". Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 Tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: KHMS VTTB năm 2018. 
Nguồn vốn: Mục 03.04.07.00, Phụ lục 22.1. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 02/07/2018 đến 9:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 16/07/2018. Mở thầu: 9:30 ngày 16/07/2018. 
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Giá bán HSMT: 300.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 9.300.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng DV, tầng 8 Tòa nhà Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa số 67 Đường 30/4, Tp. 
Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 9:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 23/07/2018. Mở thầu: 9:30 ngày 23/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

 
Các vỏ trạm, container, giá máy chuyên dụng (VT-312/18-DVL) 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Các vỏ trạm, container, giá máy chuyên dụng (VT-312/18-DVL) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736463 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:18". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 6 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Kế hoạch 
mua sắm thường xuyên Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 2018 lô 09-1. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn để lại phục vụ sản xuất Vietsovpetro lô 09-1 năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 06/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 06/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 06/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Tầng 12 tòa nhà bộ máy điều hành, 105 Lê Lợi, Vũng 
Tàu, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu. Tel: 0254 3839 871. Mr.Minh -2319 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Thiết bị, dụng cụ để huấn luyện 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị, dụng cụ để huấn luyện và kiểm tra công tác an toàn (Mô 
hình huấn luyện thực hành điều khiển giếng khoan theo tiêu chuẩn IWCF (SIMULATOR)) (VT-328/18-TTAT) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736176 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:31". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 4 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Thiết bị, dụng 
cụ để huấn luyện và kiểm tra công tác an toàn (Mô hình huấn luyện thực hành điều khiển giếng khoan theo 
tiêu chuẩn IWCF (SIMULATOR)). 
Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-1. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 06/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 06/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 06/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 38.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, Tầng 12 phòng thương mại tòa nhà bộ máy điều hành, 
105 Lê Lợi, Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu. Tel: 0254 3839 871. (Ms. Mai Hương ext. 2769) 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Gói thầu số 12: Mua sắm xe đặc chủng phục vụ sửa chữa 
Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 12: Mua sắm xe đặc chủng phục vụ sửa chữa 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736197 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:38". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Đầu tư nâng 
cao năng lực công nghệ ngành Khí tài. 
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09;00 ngày 03/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
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Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khí tài Điện tử/CKT, số 38 ĐIện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tel liên hệ: 0225 
3823 691/ Fax: 0225 3823 692 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27+28) 

Gói thầu số 9: Mua sắm máy mẫu cho các phân xưởng 
Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 9: Mua sắm máy mẫu cho các phân xưởng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736223 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:43". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Đầu tư nâng 
cao năng lực công nghệ ngành Khí tài. 
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09;00 ngày 03/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khí tài Điện tử/CKT, số 38 ĐIện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tel liên hệ: 0225 
3823 691/ Fax: 0225 3823 692 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

XNKSG-0215/18: Phụ tùng cho sửa chữa 03 cẩu 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XNKSG-0215/18: Phụ tùng cho sửa chữa 03 cẩu А308 tại 
CCDVSX năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736184 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 08:34". Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 
túi hồ sơ. dự án: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Nguồn vốn: Theo mục 01.04.22.00- KH mua sắm vật tư thiết bị dịch vụ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 01/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 01/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Xí nghiệp Khoan và sửa giếng, phòng Thương mại & DV – Lầu 8 , số 52 đường 30 tháng 
04 , P. Thắng Nhất , TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu Liên hệ : Ms. Đinh Thu Thủy - Tel: 0254 839 871 ext 
8911/ 0903 644 757 Email: thuydt.dr@vietsov.com.vn Lưu ý: Các nhà thầu nộp tiền mua HSMT tại Thủ Quỹ - 
Phòng Tài chính Kế toán XNK & SG hoặc đóng vào tài khoản của LD VIETSOVPETRO số 008.100.000001.1 
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Bơm phụ tùng bơm công nghệ (08/18/CUU LONG/XNK) 
Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bơm phụ tùng bơm công nghệ (08/18/CUU LONG/XNK) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735161 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:17" ". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 120 Ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Thu gom, 
nén khí bể Cửu Long năm 2018. 
Nguồn vốn: Thu gom, nén khí bể Cửu Long năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 02/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 02/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 100.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 28.300.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Khai Thác các Công Trình Khí thuộc Liên Doanh Việt 
– Nga Vietsovpetro 105 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa – Vũng tàu. tel/fax/email: 0254 3839 
871–Ext:2456/0254 3832 383/thoank.gm@vietsov.com.vn (Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên 
doanh Việt – Nga Vietsovpetro Số tài khoản: 008.100.000001.1 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, 
CN Vũng Tàu) 
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(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Phụ tùng sửa chữa đại tu phần điện 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Phụ tùng sửa chữa đại tu phần điện và tự động hóa tàu Vietsovpetro-
01 (VT-325/18-KT) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736130 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
08:20". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự 
án: Mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-1. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-1. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 09/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Tầng 12, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, Vũng tàu, tỉnh bà Rịa vũng Tàu. 
Tel: 0643 839 871 (Mr. Động ext. 2235) 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Mua sắm 05 xe ô tô xi téc chở xăng dầu loại 21 m3 
CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm 05 xe ô tô xi téc chở xăng dầu loại 21 m3 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738181 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:22" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 15 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phương án đầu tư phương tiện giai đoạn 1 năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 409.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thương Mại - Cty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội; Địa chỉ: số 49 
Đường Đức Giang, P.Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội; điện thoại: (024)3877 3539 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 

Mua sắm 04 xe ô tô xi téc chở xăng dầu 
CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm 04 xe ô tô xi téc chở xăng dầu (gói thầu chia thành các 
phần độc lập) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738124 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
15:22". Nội dung chính: Mua sắm 04 xe ô tô xi đéc chở xăng dầu loại 21m3. Gói thầu chia thành 04 phần độc 
lập. thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phương án đầu tư phương tiện giai đoạn 1 năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 327.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thương Mại - Cty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội; Địa chỉ: số 49 
Đường Đức Giang, P.Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội; điện thoại: (024)3877 3539 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 

Mua sắm thiết bị, dụng cụ cho Xưởng chế thử 
Học viện Kỹ thuật Quân sự 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị, dụng cụ cho Xưởng chế thử 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736140 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:26" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị, phần mềm nâng cấp Xưởng Chế thử/ Trung tâm Công nghệ. 
Nguồn vốn: Ngân sách quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kỹ thuật, P0909, nhà S4, Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ 
Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Trang bị xe ô tô chuyên dụng 
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị xe ô tô chuyên dụng chở tiền phục vụ kinh doanh của 
BAOVIET Bank "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737616 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
13:57". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang bị xe ô tô chuyên dụng chở tiền phục vụ kinh doanh của BAOVIET Bank. 
Nguồn vốn: Vốn của BAOVIET Bank. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 16:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:05 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 69.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Tầng 5, số 16 Phan Chu Trunh, Q,. hoàn Kiếm, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

XNXL128/18 Phụ tùng, dụng cụ 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XNXL128/18: Phụ tùng, dụng cụ và vật tư sử dụng để kiểm tra mối 
hàn bằng tia Rơnghen "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735993 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 07:31" thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: VSP. 
Nguồn vốn: VSP. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 300.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đòng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thương mại – Dịch vụ, tầng 8 số 67 Đường 30/4 P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, điện 
thoại 84-254-3839871/3838662 – Ext. 3063, email: huyendtt.cd@vietsov.com.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Gói thầu số 04: Cung cấp tấm gạt than, 
Cty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Cty Phát điện 1 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Cung cấp tấm gạt than, băng tải, diềm chắn than, 
phục vụ trung tu NMNĐ Duyên Hải 3 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731310 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 07:47" thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa lớn Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 năm 2018. 
Nguồn vốn: SXKD (SCL) năm 2018 Cty Nhiệt điện Duyên Hải. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:47 ngày 16/07/2018 đến 10:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 13.200.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 
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Cung cấp các loại vòng bi và phụ kiện 
Cty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp các loại vòng bi và phụ kiện 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733607 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:35" Nội dung 
chính: Gói thầu này không chia thành từng phần. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa lớn năm 2018 (đợt 2). 
Nguồn vốn: Vốn SXKD 2018 (sửa chữa lớn). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:05 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 292.137.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Tại phòng KHVT Cty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Đoan - xã Tam Hưng - huyện 
Thủy Nguyên – TP. Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3775163 – Fax: (84-225) 3775162; CB phụ trách: Hoàng 
Phúc Lộc, SĐT: 0976.366.751 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Gói thầu 03: Mua máy móc thiết bị 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 03: Mua máy móc thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737965 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:54" Nội dung 
chính: Mua máy dệt len; máy vò; máy quay tạo hương; máy sấy ủ hương’; tủ sấy lên hương; máy hút chân 
không. Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phát triển sản xuất sản phẩm chè đường hoa hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hải Hà 
tỉnh Quảng Ninh. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty cổ phần chè Đường Hoa. Địa chỉ: Thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 
Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Gói thầu 04: Mua nguyên vật liệu 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 04: Mua nguyên vật liệu xây dựng hệ thống tưới phun 
mưa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737923 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:49" Nội 
dung chính: Mua nguyên vật liệu xây dựng hệ thống tưới phun mưa phục vụ cho dự án: Phát triển sản xuất 
sản phẩm chè đường hoa hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 365 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phát triển sản xuất sản phẩm chè đường hoa hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hải Hà 
tỉnh Quảng Ninh. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty cổ phần chè Đường Hoa. Địa chỉ: Thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 
Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 
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Mua sắm thiết bị 
Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị (01 máy đo độ dẻo Po, 01 tủ sấy lão hóa, 02 
đĩa so màu chuẩn A B) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736137 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 08:23" thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị cho phòng Quản lý chất lượng. 
Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển 2018 và vốn vay tín dụng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 19/07/2018 đến 08:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:45 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Công Nghiệp - Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng, đường DDT741, thôn Phú Thịnh, 
xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình PHước 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Cung cấp van sửa chữa đường ống khí đốt năm 2018 
Cty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp van sửa chữa đường ống khí đốt năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731801 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:49" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp van sửa chữa đường ống khí đốt năm 2018. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh điện. thời gian phát hành YCBG: từ 09:49 ngày 16/07/2018 đến 13:30 
ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 13:30 ngày 24/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Gói 5: Mua sắm thiết bị PCCC 
Cty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói 5: Mua sắm thiết bị PCCC "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736204 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:51" thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm các trang cụ KTAT VSLĐ năm 2018. 
Nguồn vốn: SXKD năm 2018. thời gian phát hành YCBG: từ 08:51 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 
20/07/2018 (Trong giờ hành chính).; hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 20/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Cung cấp máy cắt, động cơ 
Chi nhánh Cty TNHH Một thành viên Tổng Cty Phát điện 3 Cty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp máy cắt, động cơ, bơm cho NMNĐ Vĩnh Tân 2 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735031 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 14:08" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm máy cắt, động cơ, bơm cho NMNĐ Vĩnh Tân 2. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh. Thời gian phát hành YCBG: từ 14:08 ngày 14/07/2018 đến 10:00 ngày 
20/07/2018 (Trong giờ hành chính).; hạn cuối tiếp nhận BG: 10:00 ngày 20/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 
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Mua sắm thiết bị thông gió 
Cty TNHH một thành viên 35 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị thông gió "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735468 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:51" Nội dung chính: Mua thiết bị đo gió, đo khí. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm tháng 7/2018. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 15:51 ngày 14/07/2018 đến 
08:00 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính).;Hạn cuối tiếp nhận BG: 08:00 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng CVT Cty TNHH MTV 35, Km5, cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất tháng 7/2018 
Cty TNHH một thành viên 35 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất tháng 7/2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735512 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:56" Nội dung 
chính: Mua thiết bị đo gió, đo khí. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm tháng 7/2018. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 15:56 ngày 14/07/2018 đến 
14:00 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính).;Hạn cuối tiếp nhận BG: 14:00 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng CVT Cty TNHH MTV 35, Km5, cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Mua sắm máy móc, trang thiết bị nghề trọng điểm Cắt gọt kim loại 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy móc, trang thiết bị nghề trọng điểm Cắt gọt kim loại 
năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737878 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:53". 
Nội dung chính: Mua sắm thiết bị cơ khí theo QĐ phê duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị nghề trọng điểm năm 2018 - Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - 
Việc làm và An toàn lao động năm 2018. 
Nguồn vốn: NSNN cấp năm 2017, 2018 cho chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn 
lao động. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 23/07/2018 đến 08:30 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 44.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản trị vật tư - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, xã Liên Bảo, huyện Vụ 
Bản, tỉnh Nam Định. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Đầu cốt cáp thép (CĐ-062/18) 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu cốt cáp thép (CĐ-062/18) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737602 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:52". Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu cốt cáp thép. 
Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 24/07/2018 đến 14:00 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 200.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 4.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
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Chi tiết xin liên hệ: phòng TMVT (Tel: 0254 383 9871- Ex: 5933, Email: hatm.me@vietsov.com.vn, Tầng 7 - Tòa 
nhà làm việc XNCĐ, Số 15 Đường Lê Quang Định, P. Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) hoặc được tải HSMT theo 
hướng dẫn trên trang Web:http://tender.vietsov.com.vn sau khi thanh toán bằng chuyển khoản vào Tài khoản 
của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 
Chi nhánh Vũng Tàu 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Trang bị dolly và trolley cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh 
Cty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị dolly và trolley cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - 
Cam Ranh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737641 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:06". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang bị dolly và trolley cho Cty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh. 
Nguồn vốn: Sử dụng nguồn sản xuất kinh doanh của Cty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh, số 2 Sông Đáy, P. 2, Q. Tân Bình, Tp 
HCM. Tel: 028 3547 4999. Fax: 028 3547 0999. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Sửa chữa khuyết tật lớp vỏ đường ống dẫn khí trong trạm GDC Nhơn Trạch 
Chi nhánh Tổng Cty khí Việt Nam Cty cổ phần Cty Vận chuyển khí Đông Nam bộ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa khuyết tật lớp vỏ đường ống dẫn khí trong trạm GDC 
Nhơn Trạch "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733275 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:09" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa khuyết tật lớp vỏ đường ống dẫn khí trong trạm GDC Nhơn Trạch. 
Nguồn vốn: chi phí sản xuất. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:15 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng 106 - Cty Vận chuyển Khí Đông nam bộ - 101 Lê Lợi - P.Thắng Nhì - Tp Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20+21) 

Vật liệu xây dựng-thiết bị nội thất 

VT-13/18-KT-TƯ_Vật tư thiết bị cho nhà bếp, thiết bị vệ sinh 
Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT-13/18-KT-TƯ_Vật tư thiết bị cho nhà bếp, thiết bị vệ sinh, thiết 
bị dụng cụ văn hóa thể thao, đồ gỗ cho giàn BK Thiên Ưng năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180738163 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:19". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm VTTB thuê DV XN KTDK năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của Vietsovpetro năm 2018 cho Lô 04-3 (Trích từ doanh thu bán dầu của 
Vietsovpetro năm 2018). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018 Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
200.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 4.800.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. 

mailto:hatm.me@vietsov.com.vn�
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Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thương Mại, XNKT. Địa chỉ: Số 15 Lê Quang Định, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Gói thầu số 01: Trang thiết bị (phần doanh cụ) 
Cty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Trang thiết bị (phần doanh cụ) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733262 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:02" Nội dung 
chính: 41 mặt hàng (đồ gỗ, inox 304, kính,… v.v) Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường Quân sự/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre. 
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, ngân sách tỉnh 20%. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 30/07/2018/. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 130.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Số TL.884, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre ĐT : 02753.829 562 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Mua sắm thiết bị 
Trường Cao đẳng Du lịch Huế 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180732198 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:49" Nội dung chính: Mua sắm bổ sung trang thiết bị nội 
thất 02 buồng ngủ khối nhà 05 tầng cho Trung tâm đào tạo thực hành nghề (Khách sạn Villa Huế) của Trường 
Cao đẳng di lịch Huế. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 
túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị. 
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. thời gian phát hành YCBG: từ 10:49 ngày 14/07/2018 đến 
09:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 25/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính, Quản trị, Trường Cao đẳng Du lịch Huế, 04 Trần Quang Khải, Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234 3823763 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Thi công và lắp đặt cửa nhựa lõi thép 
Cty TNHH một thành viên 35 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thi công và lắp đặt cửa nhựa lõi thép 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735476 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:51" Nội dung 
chính: Thi công lắp đặt cửa nhữa lõi thép. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm tháng 7/2018. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 15:51 ngày 14/07/2018 đến 
09:00 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính).;Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng CVT Cty TNHH MTV 35, Km5, cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Gói thầu số 2: Trang thiết bị nội thất 
Cty cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 2: Trang thiết bị nội thất "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735504 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:58". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Xây dựng Trụ sở giao dịch xổ số kiến thiết Lâm 
Đồng Khu vực Đồng Nam Bộ. 
Nguồn vốn: Vốn kinh doanh của Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc . 
Chi tiết xin liên hệ: Cty Tnhh Mtv Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng; Số4-6 Hồ Tùng Mậu, P. 1, Thành phố Đà Lạt, 
Lâm Đồng. Cty CP Tư vấn xây dựng Lâm Đồng; 192 Phan Đình Phùng, P. 2, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

(Gia hạn) Gói thầu 01-080: Thép SUS316 
Viện Công nghệ 

Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn Hạn cuối nhận BG: Gói thầu 01-080: Thép SUS316 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180721027 - 00. Thời điểm đăng tải: 09/07/2018 15:12" Nội dung 
chính: Thép SUS316 để chế tạo cụm chia gió trong lò ram kiểu buồng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cụm chia gió cho lò ram kiểu buồng. 
Nguồn vốn: NSNN. Thời gian phát hành YCBG: từ 15:12 ngày 09/07/2018 đến 08:30 ngày 16/07/2018 (Trong 
giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 08:30 ngày 16/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý chất lượng - Viện Công nghệ, 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành YCBG: đến 10:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 10:00 
ngày 25/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Gói thầu 01-081: Vật tư tổng hợp 
Viện Công nghệ 

Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn Hạn cuối nhận BG: Gói thầu 01-081: Vật tư tổng hợp 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180721199 - 00. Thời điểm đăng tải: 09/07/2018 15:01" Nội dung 
chính: Thép SKD61, DH32 để chế tạo khuôn; Đá mài, máy cắt các loại; Đồng điện cực; Dao cụ, dụng cụ đo và 
các vật liệu khac…; Để gia công và hoàn thiện bộ khuôn ép chảy chi tiết trục khuỷu xe máy. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nghiên cứu công nghệ chế tạo bộ khuôn ép chảy chi tiết trục khuỷu xe máy. 
Nguồn vốn: NSNN. Thời gian phát hành YCBG: từ 15:01 ngày 09/07/2018 đến 08:30 ngày 16/07/2018 (Trong 
giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 08:30 ngày 16/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý chất lượng - Viện Công nghệ, 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành YCBG: đến 10:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 10:00 
ngày 25/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

Dây chuyền sản xuất 

Thiết bị y tế-hoá chất-thuốc 

Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí tại thành phố Hạ Long khu vực Bãi Cháy 
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí tại thành phố Hạ Long khu 
vực Bãi Cháy "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735846 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 
10:57". Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí tại thành phố Hạ Long, Khu vực Bãi Cháy. 
Nguồn vốn: Nguồn dự toán không tự chủ năm 2018 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 13:30 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:20 ngày 27/07/2018. 
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Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 5.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc 
tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh, Số 651B, đường Lê Thánh Tông, 
P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí tại thành phố Hạ Long khu vực Hòn Gai 
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí tại thành phố Hạ Long khu 
vực Hòn Gai "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735843 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 
10:53". Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí tại thành phố Hạ Long, Khu vực Hòn Gai. 
Nguồn vốn: Nguồn dự toán không tự chủ năm 2018 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 7:30 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:20 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 14.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh, Số 651B, đường Lê Thánh Tông, 
P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

(Gia hạn) Thiết bị nha khoa 
Trung tâm mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Thiết bị nha khoa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180676473 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 27/06/2018 15:27" Nội dung chính: 01 máy ghế nha khoa, 01 máy siêu âm cạo vôi, 01 máy khoan cắt 
răng bằng sóng siêu âm. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 
1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện đa khoa trung tâm. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:00 ngày 03/07/2018 đến 14:00 ngày 13/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 13/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 13/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm mua sắm công ngành Y tế - 27 Lý Công Uẩn -P. 01 -TP Mỹ Tho- Tiền Giang -
SĐT: 02733 954 868 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 14:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 20/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Hủy thầu) Đo kiểm tra an toàn và kiểm soát 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 

Thông báo hủy mời thầu: Đo kiểm tra an toàn và kiểm soát bức xạ thiết bị bức xạ dùng trong Y tế; Đo ATBX 
khu vực đặt nguồn bức xạ phục vụ công tác thanh tra ATBX trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180709495 - 00. Thời điểm đăng tải: 04/07/2018 15:37" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đo kiểm tra an toàn và kiểm soát bức xạ thiết bị bức xạ dùng trong Y tế; Đo ATBX khu vực đặt 
nguồn bức xạ phục vụ công tác thanh tra ATBX trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:37 ngày 04/07/2018 đến 11:00 ngày 12/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 11:00 ngày 12/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 12/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
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Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Gói thầu số 5: Vật tư cột sống 
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 5: Vật tư cột sống "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180652137 - 
00. Thời điểm đăng tải: 19/06/2018 15:55". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 Tháng. Phương thức lựa chọn 
nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2018-2019. 
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 25/06/2018 đến 14:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 16/07/2018. Mở thầu: 14:30 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 458.184.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - số 01 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, 
TP.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 14:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 20/07/2018. Mở thầu: 14:30 ngày 20/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

 
Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao - Hóa chất 

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao - Hóa chất năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736168 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:40". Nội dung 
chính: Vật tư y tế tiêu hao - Hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2018. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao 
- Hóa chất năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp 
khác. 
Thời gian phát hành HSMT: 08:30 ngày 24/07/2018 đến 08:30 ngày 15/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 15/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 15/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 457.638.360 đồng. Hình thức đảm bảo: 
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. Chi tiết liên hệ: Khoa Dược - BV Tai Mũi Họng TPHCM - 153 Trần Quốc 
Thảo, P 9, Q 3, TPHCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 12) 

Cung cấp Kit lấy mẫu kiểm tra Doping 
Trung tâm Doping và Y học thể thao 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp Kit lấy mẫu kiểm tra Doping 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735393 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:30". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 02 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm Kít 
lấy mẫu kiểm tra và xét nghiệm mẫu phục vụ cho công tác kiểm tra Doping năm 2018. 
Nguồn vốn: NSNN. Thời gian phát hành YCBG: từ 15:30 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 19/07/2018 (Trong 
giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 19/07/2018. Chi tiết liên hệ: Trung tâm Doping và Y học 
thể thao - Đường Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Gói 2: Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ Philips Ingenia 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2: Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ Philips Ingenia 1.5T 
trong thời gian 12 tháng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733544 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 16:27". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Các gói thầu Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ và máy chụp mạch của Khoa Chẩn đoán hình 
ảnh dùng nguồn Qũy PT HĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.500.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q Đống 
Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07 + 08) 

Gói 3: Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ Philips Achieva 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 3: Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ Philips Achieva 1.5T 
trong thời gian 12 tháng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733562 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 16:30". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Các gói thầu Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ và máy chụp mạch của Khoa Chẩn đoán hình 
ảnh dùng nguồn Qũy PT HĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.200.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q Đống 
Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Gói 4: Bảo trì hệ thống máy chụp mạch Philips FD20 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 4: Bảo trì hệ thống máy chụp mạch Philips FD20 trong thời gian 
12 tháng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733591 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:33". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Các 
gói thầu Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ và máy chụp mạch của Khoa Chẩn đoán hình ảnh dùng nguồn 
Qũy PT HĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 2.400.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q Đống 
Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Gói 1: Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ BRIVOI MR355 
Bệnh viện Bạch Ma 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ BRIVOI MR355 trong 
thời gian 12 tháng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733508 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 
16:24". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự 
án: Các gói thầu Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ và máy chụp mạch của Khoa Chẩn đoán hình ảnh dùng 
nguồn Qũy PT HĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.800.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q Đống 
Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Gói 2: Bảo hành bảo trì toàn diện hệ thống 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2: Bảo hành bảo trì toàn diện hệ thống máy chụp mạch Philips 
Allura Centron trong thời gian 24 tháng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733421 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 13/07/2018 16:16". Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Các gói thầu Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ và máy chụp mạch của Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh dùng nguồn Qũy PT HĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q 
Đống Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Gói 1: Bảo hành bảo trì toàn diện hệ thống máy chụp mạch 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Bảo hành bảo trì toàn diện hệ thống máy chụp mạch Philips 
Allura FD10-10 trong thời gian 24 tháng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733465 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 13/07/2018 16:19". Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Các gói thầu Bảo trì hệ thống máy cộng hưởng từ và máy chụp mạch của Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh dùng nguồn Qũy PT HĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q 
Đống Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Gói 1: Mua phụ kiện thay thế, sửa chữa máy chụp mạch 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Mua phụ kiện thay thế, sửa chữa máy chụp mạch Philips 
FD20 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733144 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:49". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua phụ 
kiện thay thế, sửa chữa máy chụp mạch Philips FD20, máy MRI Ingenia 1.5T, máy Achieva 1.5T của khoa 
Chẩn đoán hình ảnh dùng nguồn Quỹ PTHĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 48.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q 
Đống Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 
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Gói 2: Mua phụ kiện thay thế, sửa chữa máy MRI INGENIA 1.5T 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2: Mua phụ kiện thay thế, sửa chữa máy MRI INGENIA 1.5T 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733173 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:52". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 03 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua phụ kiện 
thay thế, sửa chữa máy chụp mạch Philips FD20, máy MRI Ingenia 1.5T, máy Achieva 1.5T của khoa Chẩn 
đoán hình ảnh dùng nguồn Quỹ PTHĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q 
Đống Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Gói 3: Mua phụ kiện thay thế, sửa chữa máy MRI ACHIEVA 1.5T 
Bệnh viện Bạch Mai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 3: Mua phụ kiện thay thế, sửa chữa máy MRI ACHIEVA 1.5T 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733211 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:56". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 03 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua phụ kiện 
thay thế, sửa chữa máy chụp mạch Philips FD20, máy MRI Ingenia 1.5T, máy Achieva 1.5T của khoa Chẩn 
đoán hình ảnh dùng nguồn Quỹ PTHĐ sự nghiệp của BV Bạch Mai năm 2018. 
Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.200.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện Bạch Mai, số 78, đường Gỉai Phóng, P PHương Mai, Q Đống 
Đa, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Phân tích mẫu trầm tích 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên-môi trường biển khu vực phía Bắc 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phân tích mẫu trầm tích bằng máy chụp cắt lớp điện toán tia X 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737721 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:24". Nội dung 
chính: Phân tích mẫu trầm tích bằng máy chụp cắt lớp điện toán tia X đối với các mẫu thu thập được thuộc Dự 
án GH năm 2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Gói thầu “Phân tích mẫu trầm tích bằng máy chụp cắt lớp điện toán tia X” thuộc Dự án GH năm 
2018. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:30 ngày 19/07/2018 đến 14:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Gía bán HSYC: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc 
tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên-môi trường biển khu vực phía Bắc, số 
125 Trung Kính, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

 
Mua phim nhiệt phục vụ công tác chuyên môn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua phim nhiệt phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hải Dương "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736615 - 00. Thời điểm đăng tải: 
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16/07/2018 09:47". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 
túi hồ sơ. dự án: Mua phim nhiệt phục vụ công tác chuyên môn. 
Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế tại đơn vị. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương ( : Số 225 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương) 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Mua vật tư y tế thông thường, chỉnh hình 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư y tế thông thường, chỉnh hình, X-quang và nha khoa 
của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736639 - 
00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:57". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn 
nhà thầu: một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần 
Giuộc. 
Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của đơn vị. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 06/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 06/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 06/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 95.000.00 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc . 
Chi tiết xin liên hệ: 79 Nguyễn An Ninh, xã Trường Bình, huyện Cần giuộc, tỉnh Long An 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị y tế 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn giải phẫu 
bệnh và y học cổ truyền "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736581 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:41". Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 
túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 09/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 350.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng 
Ngãi (Số 504 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị văn phòng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị văn phòng, thiết bị y tế phục vụ công 
việc cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736405 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:12". Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 
2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
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Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng 
Ngãi (Số 504 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Gói thầu số 01 (thiết bị): Mua sắm thiết bị 
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 01 (thiết bị): Mua sắm thiết bị. Nội dung công việc cụ thể theo 
dự toán được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 và phụ lục 02 đính kèm 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736571 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:38". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm 
trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai phục vụ đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện 
Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tại Đồng Nai. 
Nguồn vốn: Từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình phát triển hệ thống y tế địa 
phương trong kế hoạch trung hạn 2016-2020. Vốn trung ương 15 tỷ; phần còn lại sử dụng ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:45 ngày 09/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 594.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai - Hẻm 528, Xa Lộ Hà Nội, P. Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai - Tel: 0251 3891 483 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2018 
cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736247 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 08:49". Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2018 cho Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Điện Biên. 
Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển sự nghiệp năm 2017-2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 10/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08;00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 10/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên P. Noong Bua TP Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Gói thầu số 02: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế 
Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 02: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y 
tế tỉnh Lai Châu từ nguồn ngân sách cấp đề án y tế cơ sở năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733597 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:03". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 08/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 147.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Y tế tỉnh Lai Châu, P. Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 
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Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế 
Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y 
tế tỉnh Lai Châu từ nguồn EU tài trợ năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733695 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:03". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm năm 2018. 
Nguồn vốn: EU tài trợ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Y tế tỉnh Lai Châu, P. Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế 
Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y 
tế tỉnh Lai Châu từ nguồn ngân sách cấp và nguồn thu năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733545 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:03". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 08/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 152.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Y tế tỉnh Lai Châu, P. Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Mua hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao 
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735862 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 11:43". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua hóa 
chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ, dự toán năm 2018 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 07:30 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:20 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Ninh, số 651B đường Lê Thánh Tông, 
P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Gói thầu số 03: Mua hóa chất cho Bệnh viện Y học cổ truyền 
Cty cổ phần Tư vấn đầu tư LH 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 03: Mua hóa chất cho Bệnh viện Y học cổ truyền 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735201 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:44". Nội dung 
chính: Cung cấp hoát chất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm hóa chất xét nghiệm tại các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh 
năm 2018 – 2019. 
Nguồn vốn: Từ ngân sách và các nguồn thu khác của cơ sở khám, chữa bệnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 07:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 07:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 07:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang, 64 Đống Đa, P. Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Gói thầu số 11: Mua Hoá chất cho Bệnh viện Đa khoa Hòn Đất 
Cty cổ phần Tư vấn đầu tư LH 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 11: Mua Hoá chất cho Bệnh viện Đa khoa Hòn Đất 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735203 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:48". Nội dung 
chính: Cung cấp hoát chất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm hóa chất xét nghiệm tại các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh 
năm 2018 – 2019. 
Nguồn vốn: Từ ngân sách và các nguồn thu khác của cơ sở khám, chữa bệnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 10:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang, 64 Đống Đa, P. Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Gói thầu số 12: Mua Hoá chất cho Bệnh viện Đa khoa Kiên Lương 
Cty cổ phần Tư vấn đầu tư LH 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 12: Mua Hoá chất cho Bệnh viện Đa khoa Kiên Lương 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735204 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:51". Nội dung 
chính: Cung cấp hoát chất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm hóa chất xét nghiệm tại các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh 
năm 2018 – 2019. 
Nguồn vốn: Từ ngân sách và các nguồn thu khác của cơ sở khám, chữa bệnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang, 64 Đống Đa, P. Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Cung cấp Vaccine phục vụ công tác phòng bệnh 
Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp Vaccine phục vụ công tác phòng bệnh cho Trung 
tâm Y tế huyện Hữu Lũng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736845 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:26". Nội dung chính: Mua vaccine. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Cung cấp Vaccine phục vụ công tác phòng bệnh cho Trung 
tâm Y tế huyện Hữu Lũng. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách cấp và nguồn vốn do quỹ BHYT chi trả. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 10;00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 7.865.500 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng - Số 143 đường Tôn Thất Tùng khu An Thịnh thị trấn Hữu 
Lũng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn 
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(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị y tế 
Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên 
môn 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737273 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:10". 
Nội dung chính: Mua sắm trang thiết bị Y tế phục vụ chuyên môn năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Bắc Quang. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. dự án: Mua sắm trang thiết bị Y tế phục vụ chuyên môn năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc 
Quang. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp Y tế năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang, : Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà 
Giang. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Nâng cấp máy X-Quang thường lên máy X-Quang kỹ thuật 
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp máy X-Quang thường lên máy X-Quang kỹ thuật số 
tại Bệnh viện PHCN tỉnh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736532 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:30". nội dung chính: Nâng cấp máy X-Quang thường lên máy X-Quang kỹ thuật số tại Bệnh 
viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Nâng cấp máy X-Quang thường lên máy X-Quang kỹ thuật sô. 
Nguồn vốn: Thu sự nghiệp của bệnh viện và kinh phí sự nghiệp ngành y tế. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16;00 gày 30/07/2018 Giá bán 1 bộ 
HSMT:1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 8.976.725 đồng. hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh quảng trị, phố hoà lý, thị trấn cửa tùng, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh QUảng trị 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Gói thầu số 01TB: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế 
Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 01TB: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734481 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:40". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm 
trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2017 chuyển sang năm 2018 (phần tăng thu thêm do 
kết cấu chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh). 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08;00 ngày 19/07/2018 đến 08;30 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện YHCT ( : 399 Lê Duẩn, P. 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 
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thuốc có nguồn gốc dược liệu 
Bệnh viện Lão khoa Trung ương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc có nguồn gốc dược liệu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180738139 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:15" Nội dung chính: Gồm 07 mặt hàng thuốc, 
đánh số từ 01 đến 07; mỗi mặt hàng là một phần của gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua thuốc năm 2018-2019. 
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
của Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 13:30 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 22.988.700 đồng. Hình thức bảo đảm: Giá trị bảo đảm dự 
thầu của từng phần trong gói thầu được nêu trong Hồ sơ mời thầu. Giá trị bảo đảm dự thầu của nhà thầu bằng 
tổng bảo đảm dự thầu của các phần của gói thầu mà nhà thầu tham dự. Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Lão khoa Trung ương 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 
024.3576.4558 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 

Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 
Bệnh viện Lão khoa Trung ương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738074 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:08" Nội dung 
chính: Gồm 174 mặt hàng thuốc, đánh số từ 01 đến 174; mỗi mặt hàng là một phần của gói thầu. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua thuốc năm 2018-2019. 
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
của Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 13:30 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 946.768.708 đồng. Hình thức bảo đảm: Giá trị bảo đảm dự 
thầu của từng phần trong gói thầu được nêu trong Hồ sơ mời thầu. Giá trị bảo đảm dự thầu của nhà thầu bằng 
tổng bảo đảm dự thầu của các phần của gói thầu mà nhà thầu tham dự. Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Lão khoa Trung ương 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 
024.3576.4558 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 

Thuốc Generic 
Bệnh viện Lão khoa Trung ương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc Generic "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737978 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:57" Nội dung chính: Gồm 354 mặt hàng thuốc, đánh số 
từ 01 đến 354; mỗi mặt hàng là một phần của gói thầu. Giá trị bảo đảm dự thầu của từng phần trong gói thầu 
được nêu trong Hồ sơ mời thầu. Giá trị bảo đảm dự thầu của nhà thầu bằng tổng bảo đảm dự thầu của các 
phần của gói thầu mà nhà thầu tham dự. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua thuốc năm 2018-2019. 
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
của Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 13:30 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 1.117.498.389 đồng. Hình thức bảo đảm:. Thư bảo lãnh 
hoặc đặt cọc bằng sec. 
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Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Lão khoa Trung ương 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 
024.3576.4558 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 

Cung cấp 300.000 lọ thuốc tiêm tránh thai 
Văn phòng điều phối các dự án về dân số 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp 300.000 lọ thuốc tiêm tránh thai và 300.000 bơm kim 
tiêm nhựa dùng một lần "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736849 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:28" thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Dự án 3 - Dân số và phát triển. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 104.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng 2.01 Tầng 2, Tòa nhà Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Ngõ 8 Tôn Thất thuyết, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Mua sắm máy thận nhân tạo 
Cty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam 

mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy thận nhân tạo và Máy chạy thận nhân tạo Online 
HDF "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733747 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:32" thời 
gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:32 ngày 14/07/2018 đến 14:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 47.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Mua thiết bị bảo quản tại kho thuốc 
Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thiết bị bảo quản tại kho thuốc 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737700 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:24" Nội dung 
chính: 13 máy điều hòa nhiệt độ, 13 tủ lạnh, 13 giá kệ xếp thuốc, 13 ẩm kế - nhiệt kế, 13 tủ đựng thuốc, 14 xe 
đẩy hàng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp các mặt hàng thuộc Kinh phí chiến lược Quốc gia về Dược năm 2018. 
Nguồn vốn: Kinh phí chiến lược Quốc gia về Dược năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:30 ngày 19/07/2018 đên 14:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:45 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 8.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công An, Phòng 802, Tầng 8, Nhà B01. 47 Phạm 
Văn Đồng - Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Cung cấp vật tư năm 2018 
Viện Vi Sinh Vật Và Công Nghệ Sinh Học 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư năm 2018 nguyên vật liệu phục vụ công việc 
thu thập chủng giống vi khuẩn của nhiệm vụ quỹ gen mã số NVQG-2018/08 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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TBMT: 20180737467 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:47" Nội dung chính: Mua hóa chất phục vụ 
nghiên cứu khoa học. thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 
túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nghiên cứu khai thác nguồn gen vi khuẩn Burkholderia pseudomallei và đánh giá đặc tính sinh 
học nhằm nâng caohiệu quả chuẩn đoán, dự phòng và điều trị. 
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học, phòng 401, nhà E2, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà 
Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5+6) 

Hóa chất 
Viện Di truyền Nông nghiệp 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hóa chất "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736700 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:01" Nội dung chính: Mua hóa chất. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án SXTN Sản xuất thử nghiệm giống nấm dạng dịch thể đối với một số loại nấm chủ lực 
thuộc Đề án Sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu thuộc Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 
2020. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 23/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện Di truyền Nông nghiệp, đường Phạm Văn Đồng, q. bắc Từ Liêm, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Mua hóa chất, vật tư và dụng cụ 
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất, vật tư và dụng cụ 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735914 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 16:54" Nội dung 
chính: Cung cấp hóa chất, vật tư và dugnj cụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu kí sinh trùng gây 
hại. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua hóa chất, vật tư và dụng cụ. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 02/08/2018. thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện Sinh thái và Tài Nguyên sinh vật, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6+7) 

Vật tư tiêu hao thiết bị tàu thuyền 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vật tư tiêu hao thiết bị tàu thuyền giàn Tam đảo - 03 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736123 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:18" Nội dung 
chính: Vật tư tiêu hao thiết bị tàu thuyền giàn Tam Đảo – 03 theo gói thầu XNKSG-0216/18. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Lô 09-1. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 100.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Lầu 8, Phòng Thương Mại - Dịch vụ, XN Khoan và Sửa Giếng, số 52 dường 30/4, Tp Vũng 
tàu; ĐT: 0254 3839871/ext 8705; DĐ: 0918729279; Email: thuynt.dr@vietsov.com.vn Lưu ý: Các nhà thầu nộp 
tiền mua HSMT tại Thủ Quỹ - Phòng Tài chính Kế toán XNK & SG hoặc đóng vào tài khoản của LD 
VIETSOVPETRO số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Vật tư tiêu hao các máy nén khí 
Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vật tư tiêu hao các máy nén khí và thiết bị lạnh giàn Tam đảo - 03 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736136 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:23" Nội dung 
chính: Vật tư tiêu hao các máy nén khí và thiết bị lạnh giàn Tam Đảo – 03 theo gói thầu XNKSG-0233/18. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Lô 09-1. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 100.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Lầu 8, Phòng Thương Mại - Dịch vụ, XN Khoan và Sửa Giếng, số 52 dường 30/4, Tp Vũng 
tàu; ĐT: 0254 3839871/ext 8705; DĐ: 0918729279; Email: thuynt.dr@vietsov.com.vn Lưu ý: Các nhà thầu nộp 
tiền mua HSMT tại Thủ Quỹ - Phòng Tài chính Kế toán XNK & SG hoặc đóng vào tài khoản của LD 
VIETSOVPETRO số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Mua sắm trang thiết bị y tế 
Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ 
năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733526 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:26" 
thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tự chủ và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm y tế huyện Hoành 
Bồ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 01/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 70.124.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Hội trường Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ (Khu 2 - Thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ - Tỉnh 
Quảng Ninh) 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh 
Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lai Châu 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738004 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:04" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. 
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Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 3.900.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Địa chỉ: P. Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh 
Lai Châu 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29+30) 

Mua sắm trang thiết bị y tế 
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737803 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:50" thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế. 
Nguồn vốn: Từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:10 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định , thôn Tân Ngữ, xã ĐỊnh Long, huyện Yên Định, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Gói thầu 02: Mua phân bón 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 02: Mua phân bón "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737820 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:38". Nội dung chính: Mua phân hữu cơ vi sinh; 
phân bón lá sinh học; thuốc sinh học, thảo mộc. Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phát triển sản xuất sản phẩm chè đường hoa hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hải Hà 
tỉnh Quảng Ninh. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty cổ phần chè Đường Hoa. Địa chỉ: Thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 
Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Mua sắm tài sản phục vụ công tác 
Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737267 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 16/07/2018 11:22" thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 
túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. 
Nguồn vốn: Từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 23/07/2018 đến 09;00 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09;00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09;30 ngày 03/08/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 8.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt,. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 
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Gói thầu 04: Mua trang thiết bị y tế cho Trung tâm pháp y 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 04: Mua trang thiết bị y tế cho Trung tâm pháp y 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733361 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:09" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh và trang thiết bị y tế. 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:30 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 03/08/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 1.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Y tế: Số 338, đường Nguyễn Trãi P. Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Gói thầu 03: Mua trang thiết bị y tế 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 03: Mua trang thiết bị y tế cho Trung tâm kiểm 
nghiệm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733389 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:11" thời 
gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh và trang thiết bị y tế 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 10:15 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:15 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 03/08/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Y tế: Số 338, đường Nguyễn Trãi P. Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Gói thầu số 17: Cung cấp vật tư 
Cty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Cty Phát điện 1 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 17: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sửa chữa 
thường xuyên năm 2018 Cty Nhiệt điện Duyên Hải "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732720 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:52" Nội dung chính: Gói thầu mua sắm hàng hóa gồm 3 lô. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2018. 
Nguồn vốn: SXKD 2018 Cty Nhiệt điện Duyên Hải. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Vật tư, Cty Nhiệt điện Duyên Hải - Ấp Mù U, xã Dân Thành, TX. Duyên 
Hải, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 02943923222; Fax: 02943923243 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THÁP MƯỜI 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười năm 2018 
lần 2 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737920 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:51" Nội 
dung chính: Gói thầu rồm nhiều phần riêng biệt thì nêu rõ các phần cảu gói thầu và bảo đảm dự thầu cho từng 
phần tương ứng. thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười năm 2018 lần 2. 
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Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước,; thu phí, lệ phí; bảo hiểm y tế năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: 
từ 14:51 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).;hạn cuối tiếp nhận BG: 14:00 
ngày 24/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua thuốc bổ sung cho Trung tâm Y tế 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN UYÊN 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua thuốc bổ sung cho Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737864 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:43" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 6 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua thuốc bổ sung cho Trung tâm Y tế thị xã Tân uyên năm 2018. 
Nguồn vốn: Từ kinh phí ngân sách Nhà nước cấp chi đảm bảo hoạt động thường xuyên và nguồn thu viện phí, 
BHYT năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 14:43 ngày 16/07/2018 đến 15:00 ngày 19/07/2018 (Trong 
giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 15:00 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, KP.7, P. Uyên Hưng, thị xã tân Uyên, tỉnh BÌnh Dương 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua dụng cụ, thiết bị y tế năm 2018 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua dụng cụ, thiết bị y tế năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737631 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:03" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua dụng cụ, thiết bị y tế năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, BHYT, Dịch vụ khám chữa bệnh. Thời gian phát hành YCBG: từ 14:03 ngày 
16/07/2018 đến 09:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 
25/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò, ĐT852B, Ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua sắm trang thiết bị y tế 
Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737669 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:27". Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế. 
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:30 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:45 ngày 01/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng TCHC - Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, 215 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, Tp 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Gói thầu số 02: Cung cấp thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu năm 2017-2018 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu năm 
2017-2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737433 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:43". 
Nội dung chính: Cung cấp thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu năm 2017-2018 (gồm 15 phần mặt hàng, mỗi mặt 
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hàng là 01 loại thuốc). Nhà thầu có thể dự thầu cung cấp một hoặc nhiều mặt hàng. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế năm 2017-2018 của Bệnh viện Xây dựng Việt 
Trì. 
Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, HBYT và nguồn viện phí khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:30 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 17/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 17/08/2018 Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 17/08/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 16.184.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, P. Thọ Sơn, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Gói thầu số 03: Cung cấp thuốc, vị thuốc YHCT năm 2017-2018 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp thuốc, vị thuốc YHCT năm 2017-2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737448 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:43". Nội dung 
chính: Cung cấp thuốc, vị thuốc YHCT năm 2017-2018 (gồm 78 phần mặt hàng, mỗi mặt hàng là 01 loại 
thuốc). Nhà thầu có thể dự thầu cung cấp một hoặc nhiều mặt hàng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế năm 2017-2018 của Bệnh viện Xây dựng Việt 
Trì. 
Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, HBYT và nguồn viện phí khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 17/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 17/08/2018 Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 17/08/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.438.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, P. Thọ Sơn, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Gói thầu số 04: Cung cấp hóa chất sinh phẩm năm 2017-2018 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Cung cấp hóa chất sinh phẩm năm 2017-2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737462 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:43". Nội dung 
chính: Cung cấp hóa chất sinh phẩm năm 2017-2018 (Gồm 53 phần mặt hàng, mỗi phần là 01 mặt hàng). Nhà 
thầu có thể dự thầu cung cấp một hoặc nhiều mặt hàng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế năm 2017-2018 của Bệnh viện Xây dựng Việt 
Trì. 
Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, HBYT và nguồn viện phí khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:30 ngày 19/07/2018 đến 14:30 ngày 17/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 17/08/2018 Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 17/08/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.725.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, P. Thọ Sơn, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Gói thầu số 05: Cung cấp vật tư tiêu hao năm 2017-2018 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp vật tư tiêu hao năm 2017-2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737465 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:43". Nội dung 
chính: Cung cấp vật tư tiêu hao năm 2017-2018 (Gồm 145 phần mặt hàng, mỗi phần là 01 mặt hàng). Nhà 
thầu có thể dự thầu cung cấp một hoặc nhiều mặt hàng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Cung cấp thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế năm 2017-2018 của Bệnh viện Xây dựng Việt 
Trì. 
Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, HBYT và nguồn viện phí khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 17/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 17/08/2018 Thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 17/08/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 13.440.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, P. Thọ Sơn, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Gói thầu số 01: Cung cấp thuốc tân dược theo tên Generic năm 2017-2018 
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp thuốc tân dược theo tên Generic năm 
2017-2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737406 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:43". 
Nội dung chính: Cung cấp thuốc tân dược theo tên Generic năm 2017-2018 (Gồm 138 phần mặt hàng mỗi 
phần là 01 mặt hàng). Nhà thầu có thể dự thầu cung cấp một hoặc nhiều mặt hàng. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế năm 2017-2018 của Bệnh viện Xây dựng Việt 
Trì. 
Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, HBYT và nguồn viện phí khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:00 ngày 19/07/2018 đến 13:00 ngày 17/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:00 ngày 17/08/2018 Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 17/08/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 76.199.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, P. Thọ Sơn, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Mua vật tư y tế, hóa chất chạy thận nhân tạo 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Cần Giuộc năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736712 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 10:01". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc. 
Nguồn vốn: nguồn thu viện phí của đơn vị. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 07/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 07/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 07/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 52.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, 79 Nguyễn An Ninh, xã Trường Bình, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Mua sắm chế phẩm, thuốc trừ sâu sinh học 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Thành phố Hồ Chí Minh 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm chế phẩm, thuốc trừ sâu sinh học 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736248 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:16". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm chế phẩm, thuốc trừ sâu sinh học và phân tích mẫu. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:16 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 23/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Điện-điện tử-viễn thông 

Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn ngoài trời 
Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn ngoài trời 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737541 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:21". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn ngoài trời. 
Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên năm 2018 của Đoàn Ca Múa nhạc dân tộc tỉnh 
Bình Dương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:21 ngày 16/07/2018 đến 14:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Mua sắm hệ thống xếp hàng tự động và bảng led điện tử 
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống xếp hàng tự động và bảng led điện tử 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733448 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:19". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm tài sản năm 2018. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Quản trị tài vụ - tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, P. 
An Phú, Q. 2, Tp HCM. Tel: 08 3770 2288-6704. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Cung cấp màn hình Led P3 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp màn hình Led P3 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736401 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:13". Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm màn hình Led P3 trang bị cho các phòng hội nghị tại Khách sạn Bến Thành (Rex 
hotel). 
Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển của Tổng Cty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp HCM. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Cung cấp dịch vụ 
Liên doanh Vietsovpetro 

THƯ MỜI THẦU 
1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ “Thay thế hệ thống điều khiển quá trình hiện có của nền nén trung tâm” Lô 
09-1 (gói thầu số DV-251/18-KHI). 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Thời gian thực hiện hợp đồng: IV / 2018. 
2. Tên dự án: Thay thế hệ thống điều khiển quá trình hiện có của nền nén trung tâm - Khối 09-1. (gói thầu số 
DV-251/18-KHI). 
3. Nguồn kinh phí: Kế hoạch tài chính của Vietsovpetro cho hoạt động sản xuất năm 2018. 
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế. 
5. Phương thức chọn nhà thầu: Đặt giá thầu một giai đoạn, một phong bì. 
6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ: 8:00 sáng, 17 tháng 7 năm 2018 đến: 9:00 sáng, ngày 17 tháng 8 
năm 2018. 
7. Nơi cấp hồ sơ đấu thầu: Vietsovpetro. 105 Lê Lợi. P. Thắng Nhi, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Điện 
thoại: 064.3839871 - Ext. 2809 
8. Giá của 01 hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng / bộ. 
9. Bảo lãnh dự thầu: 5.400.00 USD hoặc 121.000.000 VND (dưới hình thức bảo lãnh của ngân hàng hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam).Cung cấp dịch vụ 
Liên doanh Vietsovpetro 
THƯ MỜI THẦU 
1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ “Thay thế hệ thống điều khiển quá trình hiện có của nền nén trung tâm” Lô 
09-1 (gói thầu số DV-251/18-KHI). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: IV / 2018. 
2. Tên dự án: Thay thế hệ thống điều khiển quá trình hiện có của nền nén trung tâm - Khối 09-1. (gói thầu số 
DV-251/18-KHI). 
3. Nguồn kinh phí: Kế hoạch tài chính của Vietsovpetro cho hoạt động sản xuất năm 2018. 
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế. 
5. Phương thức chọn nhà thầu: Đặt giá thầu một giai đoạn, một phong bì. 
6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ: 8:00 sáng, 17 tháng 7 năm 2018 đến: 9:00 sáng, ngày 17 tháng 8 
năm 2018. 
7. Nơi cấp hồ sơ đấu thầu: Vietsovpetro. 105 Lê Lợi. P. Thắng Nhi, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Điện 
thoại: 064.3839871 - Ext. 2809 
8. Giá của 01 hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng / bộ. 
9. Bảo lãnh dự thầu: 5.400.00 USD hoặc 121.000.000 VND (dưới hình thức bảo lãnh của ngân hàng hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam). 
10. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: 9:00 sáng, 17 tháng 8 năm 2018. 
11. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9:30 sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018. 
(16/07/2018 Đấu Thầu số 132 trang 52) 
10. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: 9:00 sáng, 17 tháng 8 năm 2018. 
11. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9:30 sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018. 

(Báo Đấu thầu số 132 – ngày 16/07/2018 trang bìa) 

Mua sắm trang bị điểm cấu mạng 
Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang bị điểm cấu mạng hội nghị truyền hình trực tuyến 
Ngành Thông tin KHQS "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180727236 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 12:07" Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang bị kỹ thuật Ngành Thông tin KHQS năm 2018. 
Nguồn vốn: NSQP. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 17/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. thời điểm mở thầu: 08:40 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP số 1B Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội Điện thoại 
0168 2336668 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 
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Mua sắm điều hòa 
Văn phòng, Bộ Công Thương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm điều hòa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737389 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:26" Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 của Văn phòng Bộ. 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: văn phòng Bộ Công Thương, P.108 - Nhà A - 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4+5) 

Mua sắm màn hình LED, Tivi 
Văn phòng, Bộ Công Thương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm màn hình LED, Tivi "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737369 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:28" Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 của Văn phòng Bộ. 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: văn phòng Bộ Công Thương, P.108 - Nhà A - 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

gói thầu 11 2018-VTTB-SXKD: 
Cty Điện lực Phú Xuyên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 11 2018-VTTB-SXKD: Cung cấp vật tư phục vụ công tác 
sản xuất kinh doanh đợt 11 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732817 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 13/07/2018 15:54" thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2018 . 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:54 ngày 13/07/2018 đến 16:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 23/07/2018. thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 23/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Cải tạo, sửa chữa các hệ thống camera, máy phát điện 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa các hệ thống camera, máy phát điện 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736727 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:37" Nội dung 
chính: Cung cấp, thay thế vật tư thiết bị. thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 
(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Vật tư linh kiện điện tử cho thiết bị kiểm tra 
Viện Tên lửa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Vật tư linh kiện điện tử cho thiết bị kiểm tra 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736246 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:52" Nội dung 
chính: Cung cấp vật tư, linh kiện điện tử cho chế tạo thiết bị. thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hợp đồng 01/BTL-VTL ngày 30/3/2018. 
Nguồn vốn: Dịch vụ KHCN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 13:00 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 13:45 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Kế hoạch - Vật tư, Viện Tên lửa/ Viện KHCNQS, 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Phụ kiện lắp đặt cáp ABC các loại 
CTY ĐIỆN LỰC BẾN TRE 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phụ kiện lắp đặt cáp ABC các loại "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180684926 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:10" thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phụ kiện lắp đặt cáp ABC các loại. 
Nguồn vốn: SXKD năm 2018, 2019. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:10 ngày 13/07/2018 đến 14:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt 
Cty Điện lực Tây Ninh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu 
SXKD đợt 2 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180730499 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 15:57" thời gian thực hiện hợp đồng: 230 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2018. 
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:57 ngày 13/07/2018 đến 11:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 11:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 37.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732142 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:19" . Nội dung 
chính: Cung cấp, lắp đặt điều hòa không khí cho các phòng học thuộc 2 giảng đường A và E. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Thuộc dự án: Cải tạo hệ thống cửa, lắp đặt điều hòa cho các phòng học khu giảng đường A và E, Trường Đại 
học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Đại học Kinh tế. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại hoc Kinh tế - Đại hoc Đà Nẵng. Số 71 Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Cung cấp và lắp đặt máy lạnh 
Cty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy lạnh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737696 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:22" Nội dung chính: Cung cấp 45 bộ máy lạnh 
(chia làm 04 lần cung cấp trong 12 tháng) cho bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm mới máy lạnh. 
Nguồn vốn: Nguồn thu của bệnh viện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 23/07/2018 đến 14:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 02/08/2018. thời điểm mở thầu: 14:10 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Địa điểm 1: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc. Số 128, đường 30/4, khu phố 01, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3846 97. - Địa điểm 2: Cty cổ phần Bất 
động sản Kiên Giang - Chi nhánh Phú Quốc. Số 165A, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3981008. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Mua sắm Camera phục vụ công tác 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Camera phục vụ công tác chuyên môn năm 2018. 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737095 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:53" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 01 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán ngân sách địa phương năm 2018. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 23/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu, số 43A, đường nguyễn Chí Thanh, P. Tân 
Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Gói thầu 02: Mua thiết bị âm thanh cho Sở Y tế 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 02: Mua thiết bị âm thanh cho Sở Y tế 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733311 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:06" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh và trang thiết bị y tế 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:40 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:40 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 03/08/2018. 
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Giá bán HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 1.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Y tế: Số 338, đường Nguyễn Trãi P. Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua sắm thiết bị cầm tay để thu thập dữ liệu công tơ 
Cty Điện lực Bắc Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị cầm tay để thu thập dữ liệu công tơ 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737567 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:06" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị cầm tay để thu thập dữ liệu công tơ. 
Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 14:06 ngày 16/07/2018 
đến 14:15 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 14:15 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ 
Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác giảng dạy năm 
2018 của Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180727005 - 
00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:30" thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác giảng dạy năm 2018 của Trường Cao đẳng 
cộng đồng Bình Thuận. 
Nguồn vốn: theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán, chi 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 11:30 ngày 
16/07/2018 đến 08:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 08:00 ngày 
20/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Cung cấp tủ chuyển nguồn tự động ATS 
Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp tủ chuyển nguồn tự động ATS 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180727632 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:07" Nội dung 
chính: Cung cấp tủ chuyển nguồn ATS. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp tủ chuyển nguồn tự động ATS. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh doanh. Thời gian phát hành YCBG: từ 10:07 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 
28/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 28/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng mua hàng - Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro, hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

mua cột chắn inox dây nhung 
Cty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua cột chắn inox dây nhung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180733966 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:11" thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua cột chắn inox dây nhung. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 09:11 ngày 16/07/2018 
đến 09:10 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính).; hạn cuối tiếp nhận BG: 09:10 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
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(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33+34) 

Gói thầu 37-Cung cấp phôi hợp đồng 
Cty Điện lực Đắk Lắk 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 37: Cung cấp phôi hợp đồng mua bán điện sinh hoạt năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180726889 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 14:06" thời 
gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Nguồn vốn: SXKD năm 2018. Thời gian phát hành YCBG: từ 14:06 ngày 14/07/2018 đến 10:00 ngày 
19/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 10:00 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Cung cấp phụ kiện lưới điện trung hạ thế. 
Điện lực Nhơn Trạch - Cty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đồng Nai 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp phụ kiện lưới điện trung hạ thế. 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732927 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 18:51" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm phụ kiện lưới điện phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh. Thời gian phát hành YCBG: từ 18:51 ngày 13/07/2018 đến 09:00 ngày 
19/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Cung cấp vật tư thay thế 
Chi nhánh Cty TNHH MTV Tổng Cty Phát điện 3 Cty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp vật tư thay thế phục vụ công tác đại tu Small Diesel Phú 
Mỹ 1, Diesel phát điện tự dùng, Diesel chữa cháy Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1MR năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733859 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 18:08" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 84 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm vật tư trong nước phục vụ công tác đại tu Small Diesel Phú Mỹ 1, Diesel phát điện tự 
dùng, Diesel chữa cháy Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1MR năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn. Thời gian phát hành YCBG: từ 18:08 ngày 13/07/2018 đến 14:00 ngày 
19/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuối tiếp nhận BG: 14:00 ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Cung cấp, lắp đặt UPS 10KVA 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp, lắp đặt UPS 10KVA phòng máy chủ NHNN Lai Châu 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733408 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:21" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp, lắp đặt UPS 10KVA phòng máy chủ NHNN Lai Châu. 
Nguồn vốn: Kinh phí mua sắm TSCĐ của NHNN Việt Nam. Thời gian phát hành YCBG: từ 16:21 ngày 
13/07/2018 đến 09:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; Hạn cuôi tiếp nhận BG: 09:00 ngày 
25/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Gói thầu số 3: Mua sắm lắp đặt hệ thống thang máy. 
Cty cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 3: Mua sắm lắp đặt hệ thống thang máy. 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735486 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:58". Thời gian 
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thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Xây dựng Trụ 
sở giao dịch xổ số kiến thiết Lâm Đồng Khu vực Đồng Nam Bộ. 
Nguồn vốn: Vốn kinh doanh của Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc . 
Chi tiết xin liên hệ: Cty Tnhh Mtv Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng; Số4-6 Hồ Tùng Mậu, P. 1, Thành phố Đà Lạt, 
Lâm Đồng. Cty CP Tư vấn xây dựng Lâm Đồng; 192 Phan Đình Phùng, P. 2, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa tại các phân xưởng 
Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa tại các phân xưởng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736189 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:35". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ. dự án: Đầu tư nâng 
cao năng lực công nghệ ngành Khí tài. 
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09;00 ngày 17/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 17/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 17/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 230.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khí tài Điện tử/CKT, số 38 ĐIện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tel liên hệ: 0225 
3823 691/ Fax: 0225 3823 692 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Cung cấp lược gió HEPA cho các nhà máy điện Phú Mỹ năm 2018 
Cty Nhiệt điện Phú Mỹ, Chi nhánh Cty TNHH một thành viên Tổng Cty Phát điện 3 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp lược gió HEPA cho các nhà máy điện Phú Mỹ năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733997 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 18:46". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 147 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua lược 
gió cho các nhà máy điện Phú Mỹ năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 18:46 ngày 13/07/2018 đến 10:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Phụ kiện nhúng kẽm các loại 
Cty Điện lực Bến Tre 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phụ kiện nhúng kẽm các loại "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180719651 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:46". Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Phụ kiện nhúng kẽm các loại. 
Nguồn vốn: SXKD năm 2018, 2019. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:46 ngày 13/07/2018 đến 14:00 ngày 24/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 24/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 
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Mua sắm máy điều hòa 
Viễn thông Bình Định 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy điều hòa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735774 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 09:53". Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Sửa chữa, thay thế máy điều hòa hỏng tại các trạm 
BTS, VT thuộc Trung tâm Viễn thông 1, 2, 3 - VNPT Bình Định năm 2018. 
Nguồn vốn: Sửa chữa tài sản cố định. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:53 ngày 15/07/2018 đến 07:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 07:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 07:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Mua sắm công cụ dụng cụ 
Viễn thông Bình Định 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735794 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 10:24". Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ đo kiểm, xử lý sự 
cố và tối ưu mạng di động trên địa bàn tỉnh - Viễn thông Bình Định năm 2018. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:24 ngày 15/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

Mua sắm trạm biến áp Kios 160KVA-22/0.4KV 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trạm biến áp Kios 160KVA-22/0.4KV cho Agribank 
tỉnh Quảng Ninh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736527 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
09:30". Nội dung chính: Mua sắm trạm biến áp Kios 160KVA-22/0.4KV cho Agribank tỉnh Quảng Ninh. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm 
trạm biến áp Kios 160KVA-22/0.4KV cho Agribank tỉnh Quảng Ninh. 
Nguồn vốn: Mua sắm tài sản cố định năm 2018 của Agribank. Thời gian phá tành HSYC: từ 08;00 ngày 
23/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 10.500.000 đồng. hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ninh (Số 72- Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng 
Ninh) 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống chiếu sáng 
Chi nhánh Cty TNHH Một thành viên Tổng Cty Phát điện 3 Cty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống chiếu sáng - NMNĐ Vĩnh 
Tân 2 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735192 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:45". thời 
gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm 
vật tư sửa chữa hệ thống chiếu sáng - NMNĐ Vĩnh Tân 2. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:45 ngày 14/07/2018 đến 14:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 32.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh. 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 
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(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Cung cấp công cụ dụng cụ cho NMNĐ Vĩnh Tân 4 
Chi nhánh Cty TNHH Một thành viên Tổng Cty Phát điện 3 Cty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp công cụ dụng cụ cho NMNĐ Vĩnh Tân 4 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734868 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:50". thời gian 
thực hiện hợp đồng: 73 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm 
công cụ dụng cụ cho NMNĐ Vĩnh Tân 4. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 11:50 ngày 14/07/2018 đến 10:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 23/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh. 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Cung cấp lược gió thô và lược gió tinh 
Cty Nhiệt điện Phú Mỹ, Chi nhánh Cty TNHH MTV Tổng Cty Phát điện 3 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp lược gió thô và lược gió tinh cho cho nhà máy điện 
PM2.1 và PM2.1MR năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733913 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 18:15". Thời gian thực hiện hợp đồng: 147 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 
túi hồ sơ dự án: Mua lược gió cho các nhà máy điện Phú Mỹ năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 18:15 ngày 13/07/2018 đến 10:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 24.475.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Trang bị thiết bị nguồn điện 
Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam - Chi nhánh Tổng Cty Hạ tầng mạng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị thiết bị nguồn điện "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733971 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:45". Nội dung chính: Tủ phân phối điện DC: công suất 
1500A; 06 tủ; công suất 1000A, 10 tủ, Cắt lọc sét AC/3P/200A: 03 bộ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Trang bị tủ nắn điện 220VAC/48VDC và vật tư 
thiết bị nguồn điện cho các nút mạng chính năm 2018 tại VNPT Net2. 
Nguồn vốn: Tái đầu tư. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:30 ngày 19/07/2018 đến 14:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam - Chi nhánh Tổng Cty Hạ 
tầng mạng, 224 Thành Thái, P 14, Q 10, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 12) 

Cung cấp vật tư phụ kiện 
Cty Điện lực Nam Từ Liêm 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện phục vụ vận hành cấp mới năm 2018 
đợt 2 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733999 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 19:38". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cung cấp 
vật tư phụ kiện phục vụ vận hành cấp mới năm 2018 đợt 2. 
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 19:38 ngày 13/07/2018 đến 09:30 ngày 21/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 21/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 21/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Cung cấp thiết bị lưu trữ Dell EMC Unity 300 và dịch vụ cài đặt 
Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi gói thầu: Cung cấp thiết bị lưu trữ Dell EMC Unity 300 và dịch vụ cài đặt. 
Nguồn vốn: Bên mời thầu năm 2018. Thời gian giao hàng: Dự kiến trong vòng 8 tuần kể từ ngày bên mời thầu 
và bên trúng thầu ký HĐ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 9:00 ngày 19/07/2018 đến 17:00 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính). Thời 
điểm nhận HSDT: 9:00 ngày 19/07/2018 đến trước 17:00 ngày 10/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 17:00 ngày 10/08/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 13/08/2018. 
Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 50.000.000 đồng (được nộp vào tài khoản bên mời thầu). 
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có) để tham khảo, với những tư liệu không phải bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh thì yêu cầu có bản dịch sang tiếng Việt/ tiếng Anh kèm theo và bên dự thầu tự chịu chi phí này, 
không tính vào giá cung cấp sản phẩm, dịch vụ. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng hành chính nhân sự - Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam, tầng 22, tòa 
nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang bìa) 

 
Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy năm 2018 

Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180727441 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:04". Nội dung 
chính: Dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy năm 2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy năm 2018. 
Nguồn vốn: Hoạt động SXKD. Thời gian phát hành YCBG: từ 10:04 ngày 16/07/2018 đến 9:00 ngày 
24/07/2018 (trong giờ hành chính). Hạn cuối nhận BG: 9:00 ngày 24/07/2018 . 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Mua hàng - Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro - Hồ Tràm - Xuyên Mộc - BRVT 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

08 LK-BN: Lưu kho VTTB 
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 08 LK-BN: Lưu kho VTTB "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180735281 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:22". Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: TBA 110kV Bình Nguyên và đấu nối. 
Nguồn vốn: Vốn đối ứng EVNCPC. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:22 ngày 14/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 8.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Cung cấp dịch vụ bảo trì trang thiết bị 
Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì trang thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737407 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:28". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ Bảo trì trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long. 
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Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:15 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 10.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, số 67N, khóm 2, P. 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Cung cấp vật tư thay thế và sửa chữa trang thiết bị y tế 
Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư thay thế và sửa chữa trang thiết bị y tế 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737452 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:37". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp vật tư thay thế và sửa chữa trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh 
Long. 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 3.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc 
tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, số 67N, khóm 2, P. 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

(Gia hạn) Mua sắm thiết bị nâng cấp mạng truyền dẫn liên tỉnh  
Tổng Cty Điện lực miền Nam TNHH  

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua sắm thiết bị nâng cấp mạng truyền dẫn liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của 
EVN SPC lên 10Gbps, giai đoạn 1: Văn phòng TCT và các CTĐL Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP. Cần 
Thơ, Đồng Nai "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180653289 - 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2018 
15:37". Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị nâng cấp mạng truyền dẫn liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của EVNSPC 
lên 10Gbps, giai đoạn 1: Văn phòng TCT và CTĐL Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, Đồng Nai. 
Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng của Tổng Cty Điện lực miền Nam phân bổ cho các Cty điện lực trực thuộc và 
Văn phòng Tổng Cty. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:37 ngày 02/07/2018 đến 09:00 ngày 17/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 17/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 17/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 74.900.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:00 ngày 18/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 18/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 18/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

Gói thầu số 15: Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15: Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737139 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:57". Nội dung 
chính: Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống điều hòa không khí và thông gió của công trình Nhà hát Sông 
Hương - Học viện Âm nhạc Huế. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án Nhà hát Sông Hương - Học viện Âm nhạc Huế. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 23/07/2018 đến 14:30 ngày 10/08/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 200.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Tầng 5, tòa nhà số 22, 
đường Tố Hữu, P. Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tel: 0234 393 9338. Fax: 0234 393 9335 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

(Gia hạn) Truyền thông cho chuyển mạng giữ số (MNP) 
Ban Quản lý dự án VNPT Vinaphone 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Truyền thông cho chuyển mạng giữ số (MNP) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180647604 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/06/2018 11:44". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Truyền thông cho chuyển mạng giữ số (MNP). 
Nguồn vốn: Chi phí SXKD. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 25/06/2018 đến 09:30 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Mở thầu: 09:40 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư Bảo lãnh 
ngân hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án VNPT-Vinaphone – Tổng Cty Dịch vụ Viễn thông, Tầng 5 Tòa nhà 
VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 09:40 ngày 31/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Lắp đặt nguồn/accu cho các trạm IBS/BTS năm 2018-đợt 1 
Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Lắp đặt nguồn/accu cho các trạm IBS/BTS năm 2018-đợt 1 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180702699 - 01. Thời điểm đăng tải: 02/07/2018 15:42" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Tiếp nhận, lắp đặt nguồn/accu cho các trạm IBS/BTS năm 2018 – Đợt 1. 
Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 06/07/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 27.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 – viễn thông Hà Nội, Phòng 201 nhà G, 75 
Đinh Tiên Hoàng, P.Tràng Tiền, Q. HOàn Kiếm, TP.Hà Nội 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 09:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 23/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) DT_1100T-KH26: Mua sắm phụ kiện các loại   
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Cty Dịch vụ Điện lực TP.HCM 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: DT_1100T-KH26: Mua sắm phụ kiện các loại "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180717298 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2018 16:57". Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm phụ kiện các loại. 
Nguồn vốn: SXKD. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 16:57 ngày 06/07/2018 đến 14:00 ngày 17/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 17/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 17/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 14:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 20/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 20/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Máy điện thoại các loại - theo đơn hàng 0020/18 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Máy điện thoại các loại - theo đơn hàng 0020/18 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180673330 - 00. Thời điểm đăng tải: 26/06/2018 15:56" Nội dung chính: Máy điện thoại các loại .Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2018 của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. 
Nguồn vốn: 04.01.02.05. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 03/07/2018 đến 09:30 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSMT: 200.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 1.100.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro- Trung tâm CNTT&LL, 105 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, TP. 
Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

 
Sửa chữa Thiết bị điện tử giàn Cửu Long, Tam đảo -03 

Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa thiết bị điện tử giàn Cửu Long, Tam Đảo - 03 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737068 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:49". Nội dung 
chính: Sửa chữa Thiết bị điện tử giàn Cửu Long, Tam đảo -03 theo gói thầu XNKSG - 0205/18. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Lô 09-1. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 . 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 01/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 01/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 100.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc . 
Chi tiết xin liên hệ: Lầu 8, Phòng Thương Mại - Dịch vụ, XN Khoan và Sửa Giếng, số 52 dường 30/4, Tp Vũng 
tàu; Tel: 0254 383 9871/ext 8705; Tel: 0918729279; Email: thuynt.dr@vietsov.com.vn Lưu ý: Các nhà thầu nộp 
tiền mua HSMT tại Thủ Quỹ - Phòng Tài chính Kế toán XNK & SG hoặc đóng vào tài khoản của LD 
VIETSOVPETRO số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Lắp đặt màn hình Led phục vụ công tác quảng cáo, giới thiệu phim của rạp chiếu phim 
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt màn hình Led phục vụ công tác quảng cáo, giới thiệu 
phim của rạp chiếu phim "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736801 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:20" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Thuộc dự án: Lắp dặt màn hình Led phục vụ công tác quảng cáo, giới thiệu phim của rạp chiếu phim. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2018 (Được giao tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của 
UBND tỉnh). 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:30 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:50 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 17, P. Bắc 
Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

 
 

Tin học - Thiết bị văn phòng- Giáo dục - Đo lường- Thí nghiệm 

Thí điểm dịch vụ thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh 
Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thí điểm dịch vụ thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh của 
Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736746 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:12". Nội dung chính: Cung cấp dịch vụ thuê 
phần mềm quản lý khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thí điểm dịch vụ thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh của 
Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 
Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung 
tâm Y tế huyện Ba Chẽ . 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 03/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ; Khu 4 - Thị trấn Ba Chẽ - Huyện Ba Chẽ - Tỉnh Quảng Ninh. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Cung ứng thiết bị, hệ thống phần mềm huấn luyện bắn súng 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Cung ứng thiết bị, hệ thống phần mềm huấn luyện bắn súng và mô 
phỏng địa hình diễn tập cho lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương năm 2018-2019 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736647 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:52". Nội dung 
chính: Mua sắm thiết bị, hệ thống phần mềm huấn luyện bắn súng và mô phỏng địa hình diễn tập cho lực 
lượng vũ trang tỉnh Hải Dương.Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm thiết bị, hệ thống phần mềm huấn luyện bắn súng và mô phỏng địa hình 
diễn tập cho lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương năm 2018-2019. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh năm 2018-2019. 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 
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Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối tiểu học 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối tiểu học huyện Quảng Uyên 
năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736318 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:59". 
Nội dung chính: Trang thiết bị dạy và học khối tiẻu học. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối tiểu học huyện 
Quảng Uyên năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 57.200.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên (Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, 
tỉnh Cao Bằng) 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối THCS 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối THCS huyện Quảng Uyên 
năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736376 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:05". 
Nội dung chính: Trang thiết bị dạy và học khối THCS. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối THCS huyện 
Quảng Uyên năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 42.300.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên (Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, 
tỉnh Cao Bằng) 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Mua trang thiết bị phục vụ cho thay thế 
Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ cho thay thế, sửa chữa CNTT năm 
2018 và quý 1/2019 thuộc TTYT huyện Hữu Lũng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736986 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:41". Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua trang thiết bị phục vụ cho thay thế, sửa chữa CNTT năm 2018 và 
quý 1/2019 thuộc TTYT huyện Hữu Lũng. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách cấp và nguồn vốn do quỹ BHYT chi trả. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 10;00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 5.115.750 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng - Số 143 đường Tôn Thất Tùng khu An Thịnh thị trấn Hữu 
Lũng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

 
Mua sắm thiết bị tin học thuộc dự án 

Trường THPT Lương Thế Vinh 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học 
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Thuộc dự án: Ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy và học tập tại Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736758 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:11". Nội dung chính: cung cấp ,lắp đặt thiết bị tin học và mạng máy tính 
Thuộc dự án: Ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy và học tập tại Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm thiết bị tin học 
Thuộc dự án: Ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy và học tập tại Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học công nghệ. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:15 ngày 19/07/2018 đến 10:15 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:15 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường THPT Lương Thế Vinh, Số 114 Lương Thế Vinh, Thi Trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh 
Nam Định 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Thiết bị phục vụ thực hành các chuyên ngành du lịch 
Trường Cao đẳng Thương mại 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị phục vụ thực hành các chuyên ngành du lịch 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737202 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:04". Nội dung 
chính: mua sắm thiết bị thực hành nghiệp vụ, bàn, nghiệp vụ bar, thiết kế và trang trí tiệc…. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Kế hoạch mua 
sắm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: Từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 16:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:45 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Thương mại, 45 Dũng sĩ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Mua sắm thiết bị mạng và linh kiện máy tính 
Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng và linh kiện máy tính cho Văn phòng 
HĐND-UBND huyện Bàu Bàng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737092 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:51". Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 
túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm thiết bị mạng và linh kiện máy tính cho Văn phòng HĐND-UBND huyện Bàu Bàng. 
Nguồn vốn: Kinh phí ngoài khoán - Nguồn 29 đã giao trong dự toán năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:10 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng. Đường NC, khu đô thị Bàu Bàng, xã Lai 
Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tel: 0274 3516 054 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Cung cấp Máy tính, thiết bị văn phòng và hệ thống mạng 
Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp Máy tính, thiết bị văn phòng và hệ thống mạng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736418 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:11". Nội dung 
chính: cung cấp máy tính, máy in, máy scan,…. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa 
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chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại liên thông tại 5 đơn vị 
cấp xã. 
Nguồn vốn: Kinh phí một cửa liên thông hiện đại cho các xã thị trấn (giao tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn). Thời gian pháthanfh HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 
đến 08:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn. Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Mua sắm giàn không gian, thiết bị âm thanh ánh sáng 
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm giàn không gian, thiết bị âm thanh ánh sáng, trang 
phục, đạo cụ phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737071 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:51". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm giàn 
không gian, thiết bị âm thanh ánh sáng, trang phục, đạo cụ phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Văn 
hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2018 (Được giao tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của 
UBND tỉnh). 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 03:00 ngày 20/07/2018 đến 03:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 03:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 03:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tinh Lào Cai. Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 17, P. Bắc Lệnh, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Mua thiết bị chiếu phim lưu động Trung tâm Văn hóa 
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thiết bị chiếu phim lưu động Trung tâm Văn hóa và Điện 
ảnh tỉnh Lào Cai "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736989 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
10:42". Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự 
án: Mua thiết bị chiếu phim lưu động Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2018 (Được giao tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của 
UBND tỉnh). 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 10:00 ngày 20/07/2018 đến 10:30 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu:42.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tinh Lào Cai. Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 17, P. Bắc Lệnh, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Mua sắm và lắp đặt điều hòa 
Cty TNHH một thành viên 35 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm và lắp đặt điều hòa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180735499 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:56". Nội dung chính: Mua sắm và lắp đặt điều 
hoà nhiệt độ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. Dự án: Dự toán mua sắm tháng 7/2018. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính) . 
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Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.00 đồng. bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng CVT Cty TNHH MTV 35, Km5, cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Mua sắm thiết bị phục vụ công tác Cải cách hành chính 
Phòng Nội vụ huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác Cải cách hành chính huyện 
Phú Lương năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736477 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:20". Nội dung chính: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác Cải cách hành chính,. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 40 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dư án: Mua sắm thiết bị 
phục vụ công tác Cải cách hành chính huyện Phú Lương năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2018. Thời gian phát hSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 07:30 ngày 
27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 07:30 ngày 27/06/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Phòng Nội vụ huyện Phú 
Lương, : Thị trấn Đu, huyện Phú lương, tỉnh Thái Nguyên 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giám sát 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giám sát hệ thống 
BHYT, công tác tuyên truyền, công tác chuyên môn cho BHXH huyện, thị, thành phố, văn phòng thuộc BHXH 
tỉnh Điện Biên "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736363 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
09:04". Nội dung chính: mua sắm thiết bị máy in, máy khoan chứng từ… Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dư án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công 
tác giám sát hệ thống BHYT, công tác tuyên truyền, công tác chuyên môn cho BHXH huyện, thị, thành phố, 
văn phòng thuộc BHXH tỉnh Điện Biên. 
Nguồn vốn: Chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: BHXH tỉnh Điện Biên - Phố 9 - P.Mường Thanh - Tp.Điện Biên Phủ - Điện Biên. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại các 
trường trên địa bàn huyện "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735852 - 00. Thời điểm đăng tải: 
15/07/2018 11:11". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 
túi hồ sơ. dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn huyện. 
Nguồn vốn: ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 19/07/2018 đến 07:30 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 07:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 07:45 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lý Sơn, xã An Vĩnh, huyện lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. số 
Tel 0255 3867 045 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 
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Nâng cấp, bảo trì Cổng thông tin điện tử tỉnh " 
Trung tâm Tin học - Công báo 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp, bảo trì Cổng thông tin điện tử tỉnh 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735541 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:02". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Nâng cấp, 
bảo trì Cổng thông tin điện tử tỉnh. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 27/087/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 2.500.000 dồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên. Số 10 đường Chùa 
Chuông, P. Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tỉnh HƯng Yên Tel/fax: 0221 3864 436 /0221 3863 832. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Xây dựng trang tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị 
Trung tâm Tin học - Công báo 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng trang tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người 
dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT tỉnh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735506 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 14/07/2018 16:03". Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 dồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên. Số 10 đường Chùa 
Chuông, P. Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tỉnh HƯng Yên Tel/fax: 0221 3864 436 /0221 3863 832. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Mua sắm, lắp đặt thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng mới 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng mới và nâng 
cấp các Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733866 - 01. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:28". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Đầu tư 
xây dựng mới và nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
Nguồn vốn: Cân đối ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: - Điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Bắc Kạn - Tổ 1A Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - Tel: 0281 3871 064 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp + thiết bị thi công công trình 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp + thiết bị thi công công trình: Cải 
tạo, nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền thuộc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737582 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:46" (Gói thầu 
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dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:30 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 10:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở làm việc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Phố Tuệ Tĩnh P. Bạch Đằng, TP Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh.Tel: 0203 382 5499. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

Thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ huyện Buôn Đôn 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ huyện Buôn Đôn 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734146 - 01. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 07:31". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ huyện Buôn Đôn. 
Nguồn vốn: NS huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 10.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn, trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch giấy sang dữ liệu hộ tịch điện tử 
Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch giấy sang dữ liệu hộ tịch điện tử 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736439 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:15". Nội dung 
chính: Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch giấy sang dữ liệu hộ tịch điện tử năm 2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: dự toán Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch giấy sang dữ liệu hộ tịch điện tử. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh phí hoạt động sự nghiệp. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 20.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, Số 4, đường Lê Thánh tôn, P. 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

(Hủy thầu) Mua sắm trang bị phòng máy tính Trường THCS Nguyễn Văn Tư 
Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Đông Dương 

Thông báo hủy mời thầu: Mua sắm trang bị phòng máy tính Trường THCS Nguyễn Văn Tư 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180717021 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2018 16:03". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang bị phòng máy tính Trường THCS Nguyễn Văn Tư. 
Nguồn vốn: Nguồn xổ số kiến thiết tài trợ. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 12/07/2018 đến 09:00 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 19/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 19/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 7.400.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
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Chi tiết xin liên hệ: Trường THCS Nguyễn Văn Tư, ấp Tân Long 3, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, 
tỉnh Bến Tre. 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Cung cấp ấn phẩm năm 2018 
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp ấn phẩm năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737164 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:05". Nội dung chính: Gói thầu gồm 2 phần: Bảo 
lãnh dự thầu của mỗi phần: Phần 1: 14.000.000 đồng. Phần 2: 11.000.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cung cấp ấn phẩm năm 
2018. 
Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động thường xuyên. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 09/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - số 01 Nơ Trang Long, P 7, Q 
Bình Thạnh, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 12) 

Cung cấp máy chủ cho hệ thống Cloud 
Cty TNHH Viettel - CHT 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp máy chủ cho hệ thống Cloud tại Bình Dương năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735105 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:20". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 42 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Đầu tư bổ 
sung máy chủ cho hệ thống Cloud tại Bình Dương năm 2018. 
Nguồn vốn: Chủ sở hữu. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. Gía bán HSYC: 
500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Cty TNHH Viettel – CHT, Tầng 16, tòa nhà Hapulico, 85 Vũ Trọng Phụng, Q 
Thanh Xuân, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Cung cấp phôi giấy đợt 7 năm 2018 
Cty Datapost Tổng Cty Bưu Điện Việt Nam Cty TNHH 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp phôi giấy đợt 7 năm 2018 phục vụ SXKD cho 
TT Datapost HCM "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733274 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 
08:12". Thời gian thực hiện hợp đồng: 31 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự 
án: Cung cấp phôi giấy đợt 7 năm 2018 phục vụ SXKD cho TT Datapost HCM. 
Nguồn vốn: Chi phí SXKD được giao năm 2018 cho TT Datapost Hồ Chí Minh. Thời gian phát hành YCBG: từ 
08:12 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 
ngày 24/07/2018. Chi tiết liên hệ: Cty Datapost Tổng Cty Bưu Điện Việt Nam Cty TNHH, số 5 đường Phạm 
Hùng, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Cung cấp trang in đợt 5 năm 2018 
Cty Datapost Tổng Cty Bưu Điện Việt Nam Cty TNHH 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp trang in đợt 5 năm 2018 phục vụ SXKD cho 
TT Datapost HCM "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734174 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 
08:14". Thời gian thực hiện hợp đồng: 31 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự 
án: Cung cấp trang in đợt 5 năm 2018 phục vụ SXKD cho TT Datapost HCM. 
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Nguồn vốn: Chi phí SXKD được giao năm 2018 cho TT Datapost Hồ Chí Minh. Thời gian phát hành YCBG: từ 
08:14 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 
ngày 24/07/2018. Chi tiết liên hệ: Cty Datapost Tổng Cty Bưu Điện Việt Nam Cty TNHH, Số 5 đường Phạm 
Hùng, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 
Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành cho các thiết bị phần 
cứng của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180728308 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:17". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Đề cương và dự toán chi tiết cho một số gói mua sắm 
công nghệ thông tin thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 (giai đoạn 1) của Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng 
ký kinh doanh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:17 ngày 16/07/2018 đến 10:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Thuê dịch vụ đường truyền của Hệ thống thông tin 
Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ đường truyền của Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737881 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 16/07/2018 15:02". Nội dung chính: Dịch vụ đường truyền leasedline Internet. - Dịch vụ đường truyền kênh 
trắng kết nối Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). - Dịch vụ 
đường truyền VPN/MPLS kết nối Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với 63 Phòng Đăng ký 
kinh doanh các địa phương. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Đề cương và dự toán chi tiết cho một số gói mua sắm công nghệ thông tin thuộc Kế 
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 (giai đoạn 1) của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp. 
Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng 
ký kinh doanh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:30 ngày19/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, Phòng 203 Nhà G, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, 6B Hoàng Diệu- Q Ba Đình- TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Thuê bao cơ sở dữ liệu tra cứu thuốc 
Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê bao cơ sở dữ liệu tra cứu thuốc 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737728 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:25". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cung cấp các 
mặt hàng thuộc Kinh phí chiến lược Quốc gia về Dược năm 2018. 
Nguồn vốn: Kinh phí chiến lược Quốc gia về Dược năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:30 ngày 19/07/2018 đến 14:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:45 ngày 26/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an, Phòng 802, Tầng 8, Nhà 
B01. 47 Phạm Văn Đồng – TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

 
(Đính chính) Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị phân tích 

Cục Kiểm định Hải quan 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị phân tích, kiểm định của hãng 
Agilent "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180722417 - 00. Thời điểm đăng tải: 09/07/2018 18:57" thời 
gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị phân tích, kiểm định của Cục Kiểm định hải quan năm 
2018. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09;00 ngày 13/07/2018 đến 14:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 53.300.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Cục Kiểm định Hải quan, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 
Nay xin đính chính: 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09;00 ngày 13/07/2018 đến 14:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 23/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 129 – ngày 11/07/2018 trang 6) 

Mua sắm máy chủ đồng bộ 
Trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy chủ đồng bộ cho Ngành Thông tin KHQS 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180727229 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 12:07" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang bị kỹ thuật Ngành Thông tin KHQS năm 2018. 
Nguồn vốn: NSQP. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 17/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP số 1B Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội Điện thoại 
0168 2336668 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 

Gói thầu số 6: Mua sắm trang thiết bị CNTT 
Bộ Tham mưu - Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Mua sắm trang thiết bị CNTT, mạng, thiết bị truyền 
dẫn, truyền số liệu, phụ kiện và phần mềm hệ thống "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737374 - 
00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:27" Nội dung chính: Cung cấp Hệ thống máy tính: Máy chủ lớn, máy 
chủ vừa, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chiếu, máy in A4; Thiết bị mạng và phụ kiện: Chuyển mạch 
trung tâm, chuyển mạch truy cập cấp 1, chuyển mạch truy cập cấp 2, chuyển mạch truy cập cấp 3, thiết bị 
tường lửa, UPS online 5000VA, UPS online 2000VA, điều hòa nhiệt độ, KVM Switch, thiết bị cắt sét đường 
nguồn trung tâm, tủ báo cháy trung tâm, ổ cắm điện; cung cấp thiết bị truyền dẫn, truyền số liệu, phụ kiện: 
Card FE của thiết bị truyền dẫn, cáp quang 12 sợi, hộp phối quang 12 cổng (ODF -12), thiết bị định tuyến, biến 
đổi quang điện, tủ thiết bị, dây quang nhảy, cáp mạng UTP Cat6, Cáp HDB3, UPS 2KVA; Cung cấp phần mềm 
hệ thống và công cụ: Hệ điều hành Windows Server Standard 2016, MS SQL, Server Standard 2016. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ huy tham mưu, quản lý điều hành tại Binh chủng Tăng thiết 
giáp. 
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Nguồn vốn: Ngân sách quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đông. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống và cung cấp trang thiết 
bị cho Trung tâm CCCD "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736715 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:37" Nội dung chính: Cung cấp vật tư, thiết bị bảo trì các hệ thống. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 13:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 23.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho các hệ thống 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho các hệ thống tại Phòng máy chủ 
Trung tâm DLQGDC C72 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736699 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:37" Nội dung chính: Cung cấp , lắp đặt và cải tạo hệ thống. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 13:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 14.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm tra hàng hóa cất dấu 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm tra hàng hóa cất dấu 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736570 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:38" Nội dung 
chính: Thiết bị nghiệp vụ kiểm tra hàng hóa. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn 
nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 13:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 
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Cung cấp bản quyền phần mềm 
CTY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ đào tạo, cài đặt, triển 
khai kết nối quốc tế "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733302 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 16:16" Nội dung chính: Cung cấp License của 04 module kết nối, xử lý giao dịch nội địa của thẻ 
quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Discover) trên hệ thống IST/Switch; Cung cấp dịch vụ triển khai kết nối xử lý 
giao dịch nội địa của 04 Tổ chức thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Discover) với tối thiểu 02 ngân hàng sử 
dụng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối online của đầy đủ 04 tổ chức Visa, MasterCard, JCB, Discover. Cung cấp dịch 
vụ đào tạo. thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kết nối quốc tế. 
Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 10:00 ngày 14/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 14/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 14/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Tầng 17 và Tầng 18, tòa nhà Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, 
Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Mua sắm trang thiết bị tài sản 
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ SỐ 6 HÀ NỘI 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2018 của Cơ sở cai nghiện 
ma túy số 6 Hà Nội "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738014 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
15:01" thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2018 của Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 23/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà nội , thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn , 
Thành phố Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Phần mềm 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phần mềm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737230 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:05" Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phần mềm. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 06:30 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 8.760.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường sĩ quan phòng hóa, Sơn Đông, Sơn tây, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Trang thiết bị mô hình 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang thiết bị mô hình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737247 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:07" Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Trang thiết bị mô hình. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 06:30 ngày 20/07/2018 đến 13:45 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:45 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:45 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 4.600.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường sĩ quan phòng hóa, Sơn Đông, Sơn tây, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Trang thiết bị dùng chung 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang thiết bị dùng chung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737265 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:08" Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang thiết bị dùng chung. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 06:00 ngày 20/07/2018 đến 14:15 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:15 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:15 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 2.700.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường sĩ quan phòng hóa, Sơn Đông, Sơn tây, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Trang thiết bị luyện tập ngoài trời 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang thiết bị luyện tập ngoài trời 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737280 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:10" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang thiết bị luyện tập ngoài trời. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 06:30 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 9.300.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường sĩ quan phòng hóa, Sơn Đông, Sơn tây, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Gói thầu số 02 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737314 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:16" Nội dung chính: Trang thiết bị công nghệ thông tin 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang thiết bị công nghệ thông tin. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 06:30 ngày 20/07/2018 đến 06:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 06:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 07:30 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 8.637.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường sĩ quan phòng hóa, Sơn Đông, Sơn tây, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 
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Cung cấp vật tư, thiết bị thay thế 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị thay thế cho hệ thống máy chủ dữ liệu 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736935 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:36" Nội dung 
chính: Cung cấp vật tư, sửa chữa thay thế cho hệ thống dữ liệu. thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.700.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Cung cấp máy chủ cài đặt phần mềm phần mềm bản quyền 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp máy chủ cài đặt phần mềm phần mềm bản quyền 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736752 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:36" Nội dung 
chính: Cung cấp và cài đặt phần mềm theo yêu cầu. thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Nâng cấp hạ tầng mạng Lan tại trụ sở C47 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp hạ tầng mạng Lan tại trụ sở C47 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736737 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:36" Nội dung 
chính: Cung cấp vật tư và lắp đặt hoàn thiện hệ thống. thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:00 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 4.200.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Thiết bị quan sát ban đêm và lưu trữ dữ liệu 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị quan sát ban đêm và lưu trữ dữ liệu 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736611 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:37" Nội dung 
chính: Thiết bị phục vụ công tác trong đêm tối. thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn 
nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
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Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Cung cấp thiết bị bảo quản vi mẫu 
Cục Hậu cần Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị bảo quản vi mẫu 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736590 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:37" Nội dung 
chính: Thiết bị bảo quản vi mẫu. thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nguồn kinh phí cấp I năm 2018 của Tổng Cục Cảnh sát. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: P404-B8 Cục Hậu cần Cảnh sát - số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Máy tính 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Máy tính "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737143 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:01" Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Máy tính. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 06:30 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 3.100.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường sĩ quan phòng hóa, Sơn Đông, thị xã Sơn tây, TP. Hà Nội’ 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Bàn, ghế, bục, bảng, tủ 
Trường Sĩ quan Phòng hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bàn, ghế, bục, bảng, tủ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737213 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:03" Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bàn, ghế, bục, bảng, tủ. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 06:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 4.050.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường sĩ quan phòng hóa, Sơn Đông, thị xã Sơn tây, TP. Hà Nội’ 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 
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Mua bổ sung sách giáo khoa 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua bổ sung sách giáo khoa năm học 2018-2019 theo Nghị quyết 
số 08/2016/NQ-HĐND "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733994 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 08:20" thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm bổ sung sách giáo khoa năm học 2018-2019 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND 
ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh. 
Nguồn vốn: Đã giao tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Địa chỉ: Số 106, đường Thanh Niên, tổ 3, P. Tô Hiệu, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

mua sắm hàng hóa 
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cờ Đỏ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733378 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:11" Nội dung chính: Mua sắm trang bị bàn ghế, máy vi 
tính, máy photo, máy lạnh… Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị tập trung của UBND huyện Cờ Đỏ. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cờ Đỏ, Ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. 
Cần Thơ 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Gói thầu số 02: Trang thiết bị (phần thiết bị) 
Cty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Trang thiết bị (phần thiết bị) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733371 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:10" Nội dung 
chính: 19 mặt hàng (máy vi tính, máy photocopy, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh 150 lít, ti vi 40 inch, máy điều 
hòa 2HP, bộ loa, âm thanh, micro trợ giảng, màn chiếu di động, máy chiếu di động, phông màn sân khấu, màn 
che nắng, bếp gas công nghiệp (6 bếp) + bình + máy chữa cháy…). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường Quân sự/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre. 
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, ngân sách tỉnh 20%. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng .Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Số TL.884, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre ĐT : 02753.829 562 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 
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Cung cấp, lắp đặt hồ bơi di động 
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hồ bơi di động cho cấp Tiểu học và THCS. 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733306 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:07" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp, lắp đặt hồ bơi di động cho cấp Tiểu học và THCS. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 23/07/2018 đến 08:29 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:29 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:45 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa; số 04 Phan Chu Trinh; Tp Nha Trang, Khánh Hòa. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

Mua sắm tài sản, thiết bị thực hành 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị thực hành của Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Lào Cai năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738128 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 15:17" Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị thực hành của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 28/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 28/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 28/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai - Châu Úy, P. Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 29) 

in tài liệu, túi hồ sơ hộ khẩu, tủ sắt hồ sơ 
Công an tỉnh Hưng Yên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In tài liệu, túi hồ sơ hộ khẩu, tủ sắt hồ sơ 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738038 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:04" Nội dung 
chính: Mua tủ sắt hồ sơ, in tài liệu, túi hồ sơ hộ khẩu. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: in tài liệu, túi hồ sơ hộ khẩu, tủ sắt hồ sơ. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:10 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng hậu cần kỹ thuật công an tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: số 45, đường Hải Thượng Lãn 
Ông, P. Hến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Mua sắm tài sản, trang thiết bị 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học 
cho các đơn vị trường học năm học 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737296 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 16/07/2018 14:37" Nội dung chính: Mua sắm tài sản gồm: thiết bị hàng mộc (bàn ghế học sinh, 
các loại tủ dùng cho th ư viện… ), thiết bị tin học, điện tử (máy vi tính, ti vi, máy chiếu,…) và thiết bị đồ chơi 
ngoài trời mầm non, mẫu giáo (nhà bóng, bập bênh, con nhún, xích đu…). Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục , 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:10 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 800.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 58.260.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My, thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Mua sắm bàn ghế hội trường 
Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Buôn Hồ 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường, máy photocopy, trang thiết bị 
làm việc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733560 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:33" 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm bàn ghế hội trường, máy photocopy, trang thiết bị làm việc. 
Nguồn vốn: Ngân sách thị xã năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Buôn Hồ, 492 Hùng Vương, P. An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh 
Đắk Lắk 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng 
Trường Mầm non Việt Hưng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho Trường Mầm non Việt 
Hưng năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736580 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
11:51" Nội dung chính: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho Trường Mầm non Việt Hưng năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:45 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường Mầm non Việt Hưng Xã Việt Hưng - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Mua sắm máy chủ năm 2018 
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy chủ năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180733437 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:18" thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn nhà nước, nguồn không tự chủ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 5.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện đa khoa Huyện Krông Năng –Tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 16 Lê Duẫn, Thị Trấn 
Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk, ĐT: 0262.3675.148 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 
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Gói thầu 01: Mua bàn ghế cho Sở Y tế 
Sở Y tế tỉnh Hà Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Mua bàn ghế cho Sở Y tế 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733281 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:03" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh và trang thiết bị y tế 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 03/08/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Y tế: Số 338, đường Nguyễn Trãi P. Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua sắm thiết bị 
Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Gia Định 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737801 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:41". Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư, mở rộng Trường Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thuận An – Khuôn viên UBND thị xã Thuận An, 
P. Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Tel: 0274 375 5323 - Nguyễn Đăng Khoa: 0908 135 234. Cty 
TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Gia Định - Số 184D1, KDC Phú Hòa 1, khu 7, P. Phú Hòa – TP 
Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương; Tel: 0274 381 9181- Nguyễn Thị Minh Trang: 0972 155 960 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25+26) 

Đầu tư mua sắm thiết bị và phần mềm 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư mua sắm thiết bị và phần mềm 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737781 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:32". Nội dung 
chính: Mua sắm thiết bị và phần mềm GIS phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh 
Tây Ninh. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư, ngân sách địa phương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 03/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, số 06 Trần Quốc Toản, P. 2, Tp Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Trang bị hệ thống mạng tin học, camera, âm thanh 
Cty Dịch vụ MobiFone khu vực 5 - Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông MobiFone 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị hệ thống mạng tin học, camera, âm thanh 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180601255 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:55". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo, trang bị cửa hàng chuỗi MobiFone đợt 1 năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn chi phí năm 2018 của Cty Dịch vụ MobiFone khu vực 5. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:55 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 2.700.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Mua sắm thiết bị đào tạo 
Trường Cao đẳng Thương mại 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị đào tạo "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737274 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:11". Nội dung chính: Máy điều hòa nhiệt, HT Âm thanh 
sự kiện, âm thanh phòng học, hệ thống tổng đài nội bộ, quạt công nghiệp và các hạng mục khác. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm 2018. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 16:30 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:30 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 16:45 ngày 02/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Thương mại, 45 Dũng Sỹ Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Thuê máy in laser phục vụ sản xuất kinh doanh 
Bưu điện TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Cty Bưu điện Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê máy in laser phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 - Bưu 
điện TP.HCM "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738129 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
15:18". Nội dung chính: Gói thầu thuê máy in laser phục vụ SXKD năm 2018 - Bưu điện TP.HCM được chia 
làm 02 thành phần: - Thành phần 1: thuê máy in laser cho khu vực 1, giá trị bảo đảm dự thầu là 9.000.000 
đồng (Chín triệu đồng) - Thành phần 2: thuê máy in laser cho khu vực 2, giá trị bảo đảm dự thầu là 32.000.000 
đồng (Ba mươi hai triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thuê máy in laser phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 - Bưu điện TP.HCM. 
Nguồn vốn: Chi phí SXKD của BĐHCM. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 10/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 10/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.100.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 41.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Bưu điện TP.HCM - 125 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, 
Q. 1, TP.HCM 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Mua sắm máy photocopy cho Cty Tư vấn điện miền Nam 
Cty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm máy photocopy cho Cty Tư vấn điện miền Nam 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733266 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:05". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 04 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm máy photocopy cho Cty Tư vấn điện miền Nam. 
Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh của Cty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam. Thời gian phát hành YCBG: 
từ 16:05 ngày 13/07/2018 đến 14:30 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 14:30 
ngày 19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, tầng 7, tòa nhà EVN SPC, 16 Âu Cơ, P. Tân Sơn 
Nhì, Q. Tân Phú, Tp HCM. Tel: 028 3812 3756 (gặp Sang). 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Trang bị bàn ghế học sinh, giáo viên cho Trường THCS Minh Đức 
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị bàn ghế học sinh, giáo viên cho Trường THCS Minh 
Đức "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737522 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:14". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang bị bàn ghế học sinh, giáo viên cho trường THCS Minh Đức. 
Nguồn vốn: Từ nguồn kết dư ngân sách Q. theo công văn số 04/HĐND-VP ngày 08/03/2017 của Hội đồng 
nhân dân Q.. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 23/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:05 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường THCS Minh Đức, Q. 1, TP HCM. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Cung cấp nguyên vật liệu năm 2018 cho nhiệm vụ KHCN của Phòng thí nghiệm 
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp nguyên vật liệu năm 2018 cho nhiệm vụ KHCN của 
Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG-HCM Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737499 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 12:28". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự toán mua sắm nguyên vật liệu năm 2018 cho nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Phòng 
thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG-HCM Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, 268 
Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp HCM. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Thuỷ lợi-cấp thoát nước 

Xây lắp và chi phí hạng mục chung 
Cty TNHH Tư vấn xây dựng CSHT Mường Nhé 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp và chi phí hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735612 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:44" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Toàn bộ nội dung xây lắp bao gồm 
Đập đầu mối, bể lọc, bể chứa, tuyến ống + công trình trên tuyến, các trụ vòi…của dự án. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 270 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp nước sinh hoạt bản A Pa Chải, xã Sín Thầu. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện năm 2018-2019. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018 Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 
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Toàn bộ gói thầu xây lắp công trình và chi phí hạng mục chung 
Cty TNHH Tư vấn xây dựng CSHT Mường Nhé 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Toàn bộ gói thầu xây lắp công trình và chi phí hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735624 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:47" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Toàn bộ nội dung xây lắp bao gồm 
Đập đầu mối, bể lọc, bể chứa, tuyến ống + công trình trên tuyến, các trụ vòi…của dự án. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 270 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp nước sinh hoạt bản A Pa Chải, xã Sín Thầu. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện năm 2018-2019. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018 Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Xây lắp Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn 
Phòng Dân tộc huyện Bắc Trà My 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736129 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:21" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Gói thầu xây lắp. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 100 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn. 
Nguồn vốn: Vốn kết dư ngân sách và sự nghiệp kinh tế. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Dân tộc huyện Bắc Trà My, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Thi công xây dựng 
Cty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733256 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:59" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống NSH, đập thủy lợi, kênh dẫn nước. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống NSH, đập thủy lợi, kênh dẫn nước. HM: thôn Nậm Lầu xã Xín 
Chải, huyện Vị Xuyên. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ đất trồng lúa và các nguồn vốn khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: BQL dự án ĐTXD huyện Vị Xuyên ( TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Tel: 
02193 826 789; Cty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang (Tổ 17, P. Trần Phú, Thành phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang) Tel: 096 824 6255 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736239 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:48" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
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nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây lắp Cống hở kênh 4 cũ - Bắc Vịnh Tre. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cống hở kênh 4 cũ - Bắc Vịnh Tre. 
Nguồn vốn: Nguồn thủy lợi phí năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú (Khu hành chính 
UBND huyện Châu Phú), Ql91 , ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Tel/Fax/E-
mail:02963 684 825 – 02963 687 031 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 18) 

Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kim Bảng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng (Bao gồm cả chi phí hạng 
mục chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735367 - 01. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:14" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kiên cố hóa kênh I3-4-1-12 xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa năm 2018). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kim Bảng, thị trấn Quế, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 18+19) 

Gói thầu số 01 (xây lắp): Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.766 
Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 (xây lắp): Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến 
ĐT.766 đoạn từ Km4+600 đến Km6+300 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732595 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 13/07/2018 16:35". Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.766 đoạn từ Km4+600 đến Km6+300. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp giao thông. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:35 ngày 13/07/2018 đến 08:30 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 24/07/2018 Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 24/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 130.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Thi công xây dựng công trình 
Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736881 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:30" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo sửa chữa điếm số 104 tại K103+550, điếm số 107 tại K106+920, điếm số 108 tại 
K107+950, điếm số 112 tại K111+350, điếm số 113 tại K112+670, điếm số 115 tại K114+660 đê Hữu Hồng, 
huyện Phú Xuyên. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:30 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
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Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng QLDA3, số 1 đường 
Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Thi công xây dựng 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735045 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:52" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp kênh N2-2 đoạn 1 (K0+517÷K1+202), xã Nghĩa Thắng. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp Thủy lợi năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tư Nghĩa, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Xây Lắp công trình 
Cục Quản lý đường bộ II 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180732770 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 07:11" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Xây bổ sung các đoạn rãnh xả, sửa chữa các vị trí rãnh qua nhà dân và gia cố lề dưới chân hộ 
lan cục bộ trên QL.45, tỉnh Thanh Hóa. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:11 ngày 14/07/2018 đến 08:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 19.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Xây lắp công trình 
Ban Quản lý dự án Vốn bảo trì đường bộ Tỉnh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736082 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:07" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng rãnh dọc đoạn Km100-Km105, tuyến Quốc lộ 29, tỉnh Phú Yên. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 19/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:45 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên. Địa 
chỉ: 72 Lê Duẩn, P. 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 
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Thi công xây dựng 
Cty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Giám sát Xây dựng Hoàng Phát 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180732246 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:19" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Hạng mục: 
Tuyến cây xăng thôn 8 đến ngõ ông Ích thôn 8. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 
ngân sách xã, 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:19 ngày 13/07/2018 đến 09:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Cung cấp nước uống 
Trường Nghiệp vụ Kho bạc 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp nước uống cho học viên các lớp đào tạo tổ chức tại 
Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. Hồ Chí Minh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180734028 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 18:53". Nội dung chính: Cung cấp nước uống cho học viên 
các lớp đào tạo tổ chức tại Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu Trường 
Nghiệp vụ Kho bạc, số306/12 đường Võ Văn Hát, Q 9, TP HCM). Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC. 
Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Trường Nghiệp vụ Kho bạc, Phòng 1301, số 32 Cát Linh, Q Đống Đa, TP Hà 
Nội. Tel. 02462 764 300/ máy lẻ 88127 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Xây lắp XL03: Xây dựng tuyến kênh N2 đoạn từ Km3+000 đến Km5+887,17 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp XL03: Xây dựng tuyến kênh N2 đoạn từ Km3+000 đến 
Km5+887,17 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737804 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
14:37". Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 
Nguồn vốn: NSTW hỗ trợ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 135.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đường 
Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 1: Xây lắp 
Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737897 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:48" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) . Nội dung chính: + Lắp đặt ống nhựa PVC Փ49 dày 3,5mm dài 812,3m. + Xây mới và Lắp đặt 
47 trụ vòi trên tuyến ống chính và tuyến ống bổ sung công trình cấp nước sinh hoạt Đạ’Loa –Đoàn Kết. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 03 Tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Lắp đặt đồng hồ nước trên hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn ĐạP’Loa - Đoàn Kết. 
Nguồn vốn: chi thường xuyên 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 7:30 ngày 20/07/2018 đến 8:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 3.400.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình công cộng huyện Đạ Huoai - 159 – Trần Phú - 
Tổ dân phố 7 – TT. Mađaguôi – huyện Đạ Huoai – tỉnh Lâm Đồng. Tel/Fax: 0263 387 4427 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

Gói thầu số 01 - Thi công xây lắp 
Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 - Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180738075 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:09" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: 1. Kè hộ chân, gia cố chống sạt lở mái đê phía sông với tổng 
chiều dài L = 400m, gồm 02 đoạn: Đoạn 01 chiều dài L1=300m; Đoạn 02 chiều dài L2=100m. Kết cấu kè gồm: 
Thả đá hộc tạo lăng thể hộ chân từ cao trình tự nhiên đến cao trình (0,0), mái dốc m=2,0; đỉnh lăng thể hộ 
chân kết hợp làm cơ kè rộng Bcơ = 1,0m bằng đá hộp xếp khan dày 50cm; kè gia cố mái đê từ cao trình 
(+0,50) đến cao trình (+3,10) bằng đá xây VXM mác 100# dày 30cm, dưới lót đá 2x4 dày 10cm, mái dốc 
m=2,0. 2. Gia cố chống sạt lở mái đê phía đồng đê tả sông Vạc dài L = 230m bằng đắp đất với độ đầm chặt K 
= 0,95, mái dốc m = 2,0. 3. Gia cố mặt đê với chiều dài L = 530m, gồm 02 đoạn: Đoạn 01 chiều dài L1=300m. 
Đoạn 02 chiều dài L2=230m. Chiều rộng nền đường Bn = 5,0m, chiều rộng mặt đường Bm = 4,2m, chiều rộng 
lề đường Blề = 0,40m x 2 = 0,8m, cao trình mặt đê (+3,20)m. Kết cấu mặt đê bằng bê tông xi măng mác 250# 
dày 20cm, cách ly bằng lớp giấy dầu, móng cấp phối đá dăm dày 30cm sau lu lèn. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xử lý cấp bách các vị trí sạt lở mái đê và nâng cấp mặt đê đảm bảo phòng chống thiên tai năm 
2017 trên tuyến đê sông Mới và đê tả sông Vạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 02/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 50.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở UBND huyện Yên Khánh, khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

01.XL: Xây dựng hệ thống cấp nước xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà 
Ủy ban nhân dân xã Thạch Đài 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Xây dựng hệ thống cấp nước xã Thạch Đài, huyện Thạch 
Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738116 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:16". Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hệ thống cấp nước xã Thạch Đài. 
Nguồn vốn: Ngân sách TW thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách 
huyện, ngân sách xã, nguồn vốn hỗ trợ của Cty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, nguồn đóng góp của người dân. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 150.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thạch Đài, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 
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Gói thầu số 7: Xây dựng hồ chứa nước Bãi Cây Mến 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên 
Giang 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Xây dựng hồ chứa nước Bãi Cây Mến 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738158 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:18". Nội dung 
chính: + Xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Hòn Lớn thuộc xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang 
với dung tích 205.950 m3. + Xây dựng trạm bơm để cấp nước cho các đối tượng dùng nước trên xã đảo. 
Trạm bơm kết hợp làm nhà quản lý, nhà bảo quản hóa chất xử lý nước. + Xây dựng cụm xử lý nước với lưu 
lượng cấp nước 1.000 m3/ngày đêm. + Xây dựng đường ống phân phối nước để chuyển tải nước từ trạm cấp 
nước tới các khu dân cư trên đảo. Thời gian thực hiện hợp đồng: 730 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Bãi Cây Mến xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên 
Giang. 
Nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 
chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 7:00 ngày 10/07/2018 đến 13:30 ngày 30/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 30/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 30/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 2.630.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Kiên Giang, 09 Huỳnh Tịnh Của - P. Vĩnh Thanh Vân – Thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

(Gia hạn) Gói thầu số 2: Thi công cải tạo 
Cty NHHH Một thành viên nước sạch Hà Nội 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 2: Thi công cải tạo MCLN khu tập thể Đại học kinh tế Quốc Dân 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180683861 - 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2018 15:55" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo mạng lưới cấp nước khu tập thể Đại học kinh tế Quốc dân. 
Nguồn vốn: Vốn KHCB Cty Nước sạch Hà Nội. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:15 ngày 06/07/2018 đến 08:15 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:15 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng 507, tầng 5A, Cty Nước sạch Hà Nội, 44 đường Yên Phụ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình. 
Hà Nội 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 08:15 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:15 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 23/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Gói thầu 03 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Gói thầu 03 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180701247 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 02/07/2018 10:31" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Hệ 
thong đấu nối nước thải xã Điền Hương. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Hệ thống đấu nối nước thải từ dự án Hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản 
trên cát ven biển xã Điền Hương. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 06/07/2018 đến 08:00 ngày 16/07/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 16/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: văn Phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền, thị trấn Phong 
điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 08:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 23/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736815 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:21" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng kênh mương nội 
đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kiên cố kênh mương thủy lợi thôn 3 + thôn 4 xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. 
Nguồn vốn: Ngân sách TW, ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: BQLDA ĐTXD thành phố Yên Bái, Tổ 1, P. Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 
Người phụ trách bán HSMT: Lê Thị Kim Dung/091 280 2160. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị và chi phí hạng mục chung   
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị và chi phí hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736733 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:06". Nội dung 
chính: Xây dựng mới 02 trạm bơm, sửa chữa nâng cấp 02 tram bơm. Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống 
kênh chính tram bơm với chiều dài 3.370m. Nâng cấp các tuyến kênh khác trong dự án gồm 12 tuyến kênh. 
Xây dựng đường thi công kết hợp quản lý và đường dây điện tram biến áp cung cấp điện cho tram bơm. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. 
Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cấp bách phòng chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm 
ngập mặn (theo Công văn số 8121/BKHĐT-KTNN ngày 03/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): 50.000 triệu 
đồng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 09/08/2018. Mở thầu: 08:30 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 833.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án ĐT XD huyện Nghi Lộc, Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình    

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734179 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:08". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nước sinh hoạt nước sinh hoạt liên xã Chiềng Pằn, huyện Yên 
Châu. 
Nguồn vốn: Vốn vay WB và vốn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:08 ngày 14/07/2018 đến 14:30 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 25/07/2018. Mở thầu: 14:30 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 88.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh . 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 18) 

 
Xây lắp 

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736821 
- 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:22" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu 
nhỏ). Nội dung chính: Đầu mối hình thức đập dâng nước. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa nước sinh hoạt xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2018 -2019 . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biển Đông, tỉnh Điện 
Biên. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Xây lắp 
Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736848 
- 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:26" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu 
nhỏ). Nội dung chính: Đầu mối đập dâng nước. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Sửa chữa nước sinh hoạt xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2018 – 2019. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng .Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Đông , thị trấn Điện Biên Đông, huyện 
Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

 

Xây dựng - sửa chữa cầu đường 

Gói số 02: Xây dựng công trình 
UBND xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 02: Xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738104 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:12" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng mới Đường giao thông 
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Cồn Chùa xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Hạng mục: Nền ,mặt đường, cống thoát nước 
ngang. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Đường giao thông Cồn Chùa xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa . 
Nguồn vốn: Ngân sách Vốn ngân sách xã và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: UBND Xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Thi công xây lắp 
Ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737732 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:06" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT kết hợp với đường giao thông nội đồng từ Đồi Miếu đến cổng 
ông Ninh khu 4 xã Trung Nghĩa. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:30 ngày 19/07/2018 đến 15:30 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 26/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng .Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban nhân dân xã Trung nghĩa , Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình 
UBND thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737873 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:45" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến nhà Ông Vương - Phú Hòa Nam - Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát 
nước ngang và gia cố taluy. 
Nguồn vốn: Ngân sách thị trấn và nguồn vốn hợp pháp khác . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

 (Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Xây lắp + hạng mục chung + Dự phòng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:Xây lắp + hạng mục chung + Dự phòng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735899 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:45" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công Đường tổ 2 ấp Phước Tân 
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường tổ 2, ấp Phước Tân 5, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng .Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban QLDA 2 thành phố Bà Rịa. Số 137, đường 27/4 P. Phước Hiệp thành phố 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Xây lắp công trình Cầu Suối Chợ 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bắc Trà My 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cầu Suối Chợ (nối QL40b với đường giao 
thông từ cầu bệnh viện đến nhà Lan Hào) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736726 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 16/07/2018 10:04" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung 
chính: Xây lắp hạng mục cầu và đường dẫn hai đầu cầu công trình Cầu Suối Chợ (nối QL40b với đường giao 
thông từ cầu bệnh viện đến nhà Lan Hào) . Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày . Phương thức lựa chọn 
nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cầu Suối Chợ (nối QL40b với đường giao thông từ cầu bệnh viện đến nhà Lan Hào). 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/018 . Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 26/07/018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch một cửa huyện Bắc Trà My; số 02 Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện 
Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Chí Thanh 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bắc Trà My 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Chí 
Thanh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736540 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:37" (Gói 
thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây lắp nền mặt đường và 
công trình công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Chí Thanh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Chí Thanh. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch một cửa huyện Bắc Trà My; số 02 Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện 
Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Gói số 01: Xây lắp 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 01: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735631 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:41". Nội dung chính: Đầu tư nâng cấp tuyến đường với 
tổng chiều dài toàn tuyến là 3.421,35m gồm các hạng mục chủ yếu: Mặt đường; nền đường; hệ thống cống 
thoát nước; hệ thống kè, cầu qua kênh; hệ thống an toàn giao thông. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Cấp phối tuyến đường đê kênh tiêu Bà Lá - Sông Đăng, xã Láng Dài. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:30 ngày 19/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: miễn phí . Bảo đảm dự thầu: 110.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ, Đường TL52 Khu trung tâm hành chính 
huyện Đất Đỏ. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Thi công xây dựng 
Phòng Kinh tế Q. Thốt Nốt 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737580 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:49" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng tuyến đường nông thôn. Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Tuyến đường rạch Mương Bố trên cánh đồng lớn P. Thạnh Hòa. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:30 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế Q. Thốt Nốt, số 595, Quốc lộ 91, khi vực Thới Thạnh 2, P. Thới Thuận, Q. 
Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Xây lắp 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Triệu Phong 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736617 
- 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:51" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu 
nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng 1.061,21m đường giao thông nông thôn, bao gồm: - Tuyến 1 có chiều dài 
283,32m, điểm đầu nối vào đường BTXM hiện hữu, điểm cuối giao Tuyến 2 tại Km0+149,67; - Tuyến 2 có 
chiều dài 530,48m, điểm đầu giao Tuyến 3 tại Km0+247,41, điểm cuối giao Đường vào bãi rác xã Triệu Tài; - 
Tuyến 3 có chiều dài 247,41m, điểm đầu giao với Tuyến 1 tại Km0+00, điểm cuối giao Tuyến 2 tại Km0+00. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 480 ngày.Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Đường vào thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có địa chỉ. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 900.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản Lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Triệu Phong, 146 Lê Duẩn, thị trấn Ái Tử, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Gói thầu số 05: Xây lắp công trình 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kế Sách 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Xây lắp công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736604 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:45" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng nền đường và cống 
ngang. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường GTNT xã Kế An (Kênh Số Một – Chót Dung) xã Kế An, huyện Kế Sách. 
Nguồn vốn: Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: VP Ban QLDA ĐTXD huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Gói thầu số 50: Thi công xây lắp hạng mục 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh An Giang  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 50: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời nước từ cầu 
Mương Điểm đến Phú Hòa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736612 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 13:32" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 120 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 943 (Đoạn ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), thành phố Long 
Xuyên và huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh An Giang. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 14:15 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh An Giang, Số 65 Lê Lai, P. 
Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tel: 0296 350 2667. Fax:0296 383 1037. Email: 
banqldadtxdctgt@angiang.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Gói thầu số 01: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung)  

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục 
chung). "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736234 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:43" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa đoạn từ Km102+033 - Km105+580 (cũ) qua ga Sông Phan, Quốc lộ 55, tỉnh Bình 
Thuận. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 11:43 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km0+00 đến Km1+794,16  

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km0+00 đến 
Km1+794,16 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737523 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
13:19". Nội dung chính: Thi công hệ thống đường tường kè từ km0-Km1+794,16. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 450 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên huyện từ TL.281 - Đê Hữu Đuống thuộc địa phận huyện 
Lương Tài (Km0+00-Km3+866,81). 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, từ đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 21/07/2018 đến 08:30 ngày 11/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 11/08/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 11/08/2018. 
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Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh 
Bắc Ninh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737527 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:24" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng, hoàn thiện đường giao thông và điện chiếu sáng liên xã Thượng Đạt, thành phố Hải 
Dương. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hải Dương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 15:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương, Số 106 Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Thi công xây dựng công trình  

Cty TNHH MTV Thiên Niên Phát  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737355 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:20" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng công trình Đ. Xã: Đường BTXM từ UBND xã 
đến nhà ông Toa. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đ. Xã: Đường BTXM từ UBND xã đến nhà ông Toa. 
Nguồn vốn: Vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:30 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 13:45 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Thi công lát gạch vỉa hè đường D1, D2, D3, N8, N10, N12  

Cty TNHH Bạch Đằng  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công lát gạch vỉa hè đường D1, D2, D3, N8, N10, N12 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737113 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:54" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 
Nguồn vốn: Vốn Xây dựng cơ bản năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. 
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Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú,Tỉnh Bình 
Phước. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình  

Sở Giao thông vận tải Lai Châu  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737258 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:10" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Sửa chữa nền mặt đường, gia cố 
bổ sung rãnh dọc thoát nước, bổ sung tấm đan vào nhà dân, tấm đan chịu lực qua khu dân cư, đăng ký lại lý 
trình tỉnh lộ 130. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn 
Km0 - Km12; đăng ký lại lý trình tỉnh lộ 130. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 67.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lai Châu, Tầng 7 
Nhà F, Khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, P. Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
Tel: 0213 379 9222. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
Thi công xây dựng công trình     

Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng thương mại Gia Định  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736591 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:44" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa, dặm vá các tuyến đường nội ô thị trấn Dầu Tiếng. 
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp giao thông không mang tính chất đầu tư năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đô thị huyện Dầu Tiếng, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 
Dương. Tel: 0274 356 1284- Đào Huy Nơi: 0983 499 400. Fax: 0274 356 1284. Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây 
dựng Thương mại Gia Định, Số 184D1, KDC Phú Hòa 1, khu 7, P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương. Tel: 0274 381 9181- Nguyễn Thị Minh Trang: 0972 155 960. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
01.XL: Xây lắp và hạng mục chung     

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Xây lắp và hạng mục chung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736511 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:26" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng công trình: Cầu Hói Lở, thị trấn Xuân An thuộc dự án 
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khắc phục thiệt hại do mưa, bão năm 2017 các công trình trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cầu Hói Lở, thị trấn Xuân An thuộc dự án khắc phục thiệt hại do mưa, bão năm 2017 các công 
trình trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 
Nguồn vốn: Vốn khắc phục thiệt hại do bão số 2, số 4, số 10 và lũ, lụt quét sạt lở năm 2017 (Đã bố trí 1.500 
triệu đồng tại QĐ số 166/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh); NS huyện và các NV hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:00 ngày 20/07/2018 đến 07:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 07:30 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 08:00 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư XDCB huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tổ dân phố 1, thị trấn Nghi 
Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Gói thầu số 07: Xây lắp các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật  

Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Xây lắp các hạng mục công trình nút giao và di 
chuyển hạ tầng kỹ thuật "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736374 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:05". Nội dung chính: Xây dựng các hạng mục công trình nút giao với các hang mục chính: cầu 
vượt, hầm chui, đường, điện chiếu sáng, .... và di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 
tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Mở thầu: 14:30 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh 
ngân hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải, số 32 Điện Biên Phủ, P. Máy 
Tơ, Q. Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật   

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736224 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:42". Nội dung 
chính: Xây dựng mới: Nền, mặt đường; Thoát nước mưa; Cấp nước sinh hoạt và PCCC; San nền và cây 
xanh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hạ tầng khu dân cư lô số 1A, thành phố Sơn La. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố (Chủ yếu từ khai thác quỹ đất do dự án tạo ra). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 04/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 04/08/2018. Mở thầu: 08:45 ngày 04/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2đồng. Bảo đảm dự thầu: 190.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân hàng, 
đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La, Số 47 đường Lê Thái Tông, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 
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Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật   
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736236 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:45". Nội dung 
chính: Xây dựng mới: Nền, mặt đường; Thoát nước mưa; Cấp nước sinh hoạt và PCCC; San nền và cây 
xanh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hạ tầng khu dân cư lô số 1D, thành phố Sơn La. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố (Chủ yếu từ khai thác quỹ đất do dự án tạo ra). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 04/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 04/08/2018. Mở thầu: 09:45 ngày 04/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2đồng. Bảo đảm dự thầu: 175.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân hàng, 
đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La, Số 47 đường Lê Thái Tông, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Đường nội thị huyện Tam Đảo, đoạn nối QL2B mới với đường vành đai phía đông   

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đường nội thị huyện Tam Đảo, đoạn nối QL2B mới với đường 
vành đai phía đông "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736407 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
09:09" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Gói thầu xây lăp 
hạng mục Đường nội thị huyện Tam Đảo, đoạn nối QL2B mới với đường vành đai phía đông Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường nội thị huyện Tam Đảo, đoạn nối QL2B mới với đường vành đai phía đông. 
Nguồn vốn: Vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:10 ngày 19/07/2018 đến 09:10 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:10 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:40 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Đảo, km 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Thi công xây dựng công trình   

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180718480 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 07:52" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa các cống Km43+140; cống Km48+020; cống Km48+240; cống Km50+257; cống 
Km63+046; Quốc lộ 26, tỉnh Đăk Lăk. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:52 ngày 15/07/2018 đến 10:30 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 25/07/2018. Mở thầu: 10:30 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 
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Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình   
Cty cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 9 - NA  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735769 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 09:08". Nội dung 
chính: + Đầu tuyến Km0+00 cao độ đường khống chế bởi cao độ đường Nguyễn Thị Minh Khai là +5.03m, cao 
độ cuối tuyến Km0+475.04 nối với đường Hồng Bàng là +4.33m. Độ dốc dọc lớn nhất imax=1.58%. - Bề rộng 
nền đường: giữ nguyên nền đường hiện trạng; - Bề rộng lòng đường: Bmặt=5-6m; - Độ dốc ngang mặt đường: 
i=1% hướng về phía có mương thoát nước. + Mương thoát nước dọc: - Thiết kế mới cống dọc khẩu độ 
B=0,6m, chiều dài L= 464,93m, tải trọng thiết kế H13. - Kết cấu: Sử dụng định hình cống BGT 2057BĐKT(80-
09X). Thân cống bằng BTCT M300 lắp ghép, móng cống bằng bê tông đá dăm M150 dày 10cm, trên lớp đệm 
đá dăm đầm chặt dày 10cm. + Cống thoát ngang đường : - Thiết kế 20 cống ngang đường để chờ thu nước tại 
các đường ngang đổ về mương dọc. Khẩu độ thiết kế: Cống D400. - Kết cấu: Thân cống bằng BTCT M200 lắp 
ghép, móng cống bằng bê tông đá dăm M150 dày 10cm, trên lớp đệm đá dăm đầm chặt dày 10cm. + Hệ thống 
điện chiếu sáng: - Bố trí 15 bộ đèn Libra 100W của Hapulico hoặc tương đương, khoảng cách giữa hai cột bố 
trí dựa trên thực tế hiện trạng và được tính toán theo CIE 140:2000.. + Chi tiết xem bản vẽ thiết kế được phê 
duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp xây dựng đường, mương, điện chiếu sáng đường Nguyễn Tuấn Thiện, P. Lê Mao, TP. 
Vinh. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Vinh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:00 ngày 20/07/2018 đến 17:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 17:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 17:10 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 53.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Tại UBND P. Lê Mao, Số 45 Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17+18) 

 
Thi công xây lắp (xây lắp + hạng mục chung)    

Cty TNHH Tư vấn Xây dựng miền Đông  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (xây lắp + hạng mục chung) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736426 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:13". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng bê tông nhựa nóng đường Phan Văn Trị, ấp 1A, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. 
Nguồn vốn: Nguồn kết dư năm 2017 và nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban nhân dân xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 18) 

Thuê dịch vụ Thi công cải tạo mở rộng đường bê tông thẳng cầu cân 60T 
Chi nhánh TCT Phân bón & HCDK - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ Thi công cải tạo mở rộng đường bê tông thẳng 
cầu cân 60T và thu hẹp phòng Giám sát an ninh tại cổng 2 năm 2018 (178-18/VT-ĐT). 
Nguồn vốn: Vốn SXKD. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 9:00 ngày 17/07/2018 đến 14:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). Giá 
bán HS: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 20.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Vật tư - Nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Tel: 0254 392 1468 - ext 385 (bà Phan Thị Xuân Ngọc). Fax: 0254 392 1477 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang bìa) 
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Gói thầu số 05 (xây lắp): Thay đổi hệ thống biển báo hiệu và sơn 
Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 (xây lắp): Thay đổi hệ thống biển báo hiệu và sơn 
kẻ tim đường theo QCVN41:2016/BGTVT vùng 2, gồm các tuyến đường ĐT761, ĐT762, ĐT767, ĐT768, 
322B, Đ Suối Tre - Bình Lộc, Đ Xuân Bắc - Thanh Sơn, Đ Cao Cang, Đ Tà Lài Trà Cổ, Đ30/4 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733417 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:03" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thay đổi hệ thống biển báo hiệu và sơn kẻ tim đường theo QCVN 41:2016/BGTVT, tỉnh Đồng 
Nai. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách(nguồn sự nghiệp). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:30 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 61.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai, số 18 Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Thi công xây lắp công trình 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737769 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:31". Nội dung chính: Thi công xây lắp các hạng mục của 
gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông Trì Chính (đoạn từ Quốc lộ 10 đến khu dân cư xóm 8) xã 
Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã Kim Chính và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 62.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở UBND xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Sửa chữa công trình và ĐBGT 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa công trình và ĐBGT "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737459 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:32". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa nền, mặt đường và gia cố lề đoạn Km12+310 ÷ Km14+950; Bổ sung rãnh thoát nước 
dọc đoạn Km14+650 ÷ Km14+950, Km16+165 ÷ Km17+235, Km18+465 ÷ Km18+865 - Quốc lộ 49C. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ TW. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:32 ngày 16/07/2018 đến 15:30 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 170.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 3: Cải tạo, nâng cấp đường Quyết Tiến 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cải tạo, nâng cấp đường Quyết Tiến, thành phố Thái 
Nguyên "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736353 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:48" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Quyết Tiến, thành phố Thái Nguyên. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Nguồn vốn: NSTP. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:48 ngày 16/07/2018 đến 8:30 ngày 02/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 25.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

Xây lắp công trình 
Ban Quản lý dự án Vốn bảo trì đường bộ Tỉnh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180700030 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:02". Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa cục bộ hư hỏng móng, mặt đường đoạn: Km38+700 - Km40+100; Km40+200 - 
Km40+950; Km42+200 - Km43+560; Km44+360 - Km44+720; Km45+100 - Km46+300; Km48+080 - 
Km48+631; Km49+689 - Km50+008; Km50+200 - Km51+450; Km53+600 - Km54+020; Km79+350 - 
Km80+750; Km80+950 - Km82+85,4; Km89+650-Km91+00, tuyến Quốc lộ 29, tỉnh Phú Yên. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:02 ngày 16/07/2018 đến 15:15 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:15 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:15 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

Xây lắp và hạng mục chung 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và hạng mục chung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737886 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:46". Nội dung chính: Thi công xây dựng phần 
mở rộng đoạn từ thi trấn Ngã Sáu đến trụ sở UBND xã Đông Phước A (đoạn từ thị trấn Ngã Sáu - Km7+040). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 Tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường tỉnh 925 (đoạn từ Bót số 10 - thị trấn Ngã Sáu), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 7:30 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 99.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang, Số 02 Đường 
Hòa Bình, P. 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

W-RB-11 "Sửa chữa, hoàn trả tuyến đường thi công vận hành 
Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án thủy 
điện Trung Sơn, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu số: W-RB-11“Sửa 
chữa, hoàn trả tuyến đường thi công vận hành trong và ngoài công trường”. 
Chủ đầu tư là Cty TNHH một thành viên thuỷ điện Trung Sơn mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham 
gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây: 
Hợp đồng gói thầu số: W-RB-11“Sửa chữa, hoàn trả tuyến đường thi công vận hành trong và ngoài công 
trường”. 
Phạm vi công việc chính bao gồm: Sửa chữa, hoàn trả tuyến đường theo hồ sơ được duyệt; Bổ sung tăng 
cường mặt đường bằng lớp bê tông aspan dày 4cm; Bổ sung tăng cường mặt đường láng nhựa; Xử lý sạt 
taluy âm bằng rọ đá, tường chắn; Xử lý phun vẩy bê tông mái taluy dương; Nạo vét, khơi thông cống, rãnh 
hiện trạng bị vùi lấp; Nạo vét, dọn dẹp mặt cầu, sửa chữa tứ nón cầu bị hư hỏng; Bổ sung rãnh đá xây, rãnh 
BTCT, cống thoát nước dọc tuyến; Bổ sung các tấm đan qua nhà dân, đường giao; Sửa chữa, bổ sung hệ 
thống ATGT trên tuyến. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Thời gian thực hiện hợp đồng: 4,5 tháng. 
Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước được quy định 
trong Quy định Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công 
trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 7 năm 2016 của Ngân hàng 
Thế giới (“Quy định Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Quy 
định Đấu thầu Mua sắm. 
Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu: 
- Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu sau: Tham gia vào ít nhất hai (2) hợp đồng và đã hoàn thành trong vòng ba 
(3) năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn 
hơn 45.000.000.000 Đồng Việt Nam (bốn mươi lăm tỷ đồng). Công trình có tính chất quy mô và tính chất 
tương tự hợp đồng mời thầu, bao gồm: (i) Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Công trình giao thông cấp IV; 
Thực hiện thi công nền mặt đường bê tông nhựa aspan, láng nhựa, gia cố các mái taluy; (ii) Tương tự về quy 
mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn giá trị công việc xây lắp yêu cầu; 
- Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 112.000.000.000 VNĐ.(Một trăm mười hai tỷ đồng) tính 
bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, 
trong vòng ba (3) năm vừa qua. 
Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu. 
Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin và kiểm tra Hồ sơ mời thầu 
trong giờ hành chính tại địa chỉ ghi dưới đây. 
Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng 
Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn 
lại là 2.000.000,0 đồng (Hai triệu Việt Nam đồng) cho mỗi bộ hồ sơ. Phương thức thanh toán là Tiền mặt. Hồ 
sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao hồ sơ trực tiếp Chủ đầu tư sẽ không chịu trách 
nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn. 
Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 9:00 ngày 22/08/2018. Hồ sơ 
dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và 
bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 9:00 ngày 22/08/2018. 
Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Tầng 6, Tòa nhà VEAM - Số 689, đường Lạc Long 
Quân - Q. Tây Hồ - thành phố Hà Nội. Tel: +84 243 710 0596. Fax: +84 243 710 0597 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 4) 

(Điều chỉnh) Xây lắp công trình 
Sở Giao thông vận tải An Giang 

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và 
Thời điểm đóng thầu: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung, ĐBGT) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732967 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:31" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Bao gồm: chi phí hang mục chung 
và đảm bảo giao thông. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 
túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km157+000 - Km158+000, Quốc lộ N1, huyện Tri Tôn, tỉnh An 
Giang. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 29/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 29/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:15 ngày 29/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Giao thông vận tải An giang, Số 01 Lý Thường Kiệt, P. Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 
Nay xin điều chỉnh: 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:15 ngày 30/07/2018. 
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(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Gia hạn) Đường GTNT thôn Đặng Hóa 
Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp An Phát 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Đường GTNT thôn Đặng Hóa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180680768 - 
00. Thời điểm đăng tải: 28/06/2018 19:05" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) . 
Nội dung chính: Làm mới. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Đường GTNT thôn Đặng Hóa. 
Nguồn vốn: chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (135). 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 04/07/2018 đến 09:00 ngày 11/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 11/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 11/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 09:00 ngày 17/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 17/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 17/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Gói thầu số 07: Xây lắp đoạn tuyến 3, 4, 6, 7 
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 07: Xây lắp đoạn tuyến 3, 4, 6, 7; rãnh hộp chịu lực + cống; nút giao 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180665282 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 16:17" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Tả 
Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách địa phương (bổ sung cân đối ngân sách huyện) và nhân dân đóng góp). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:17 ngày 27/06/2018 đến 08:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 16/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng. Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 15:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 20/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Hủy thầu) Sửa chữa công trình và ĐBGT. 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị 

Thông báo hủy mời thầu: Sửa chữa công trình và ĐBGT. "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180705552 - 00. Thời điểm đăng tải: 05/07/2018 09:15". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường và gia cố lề đoạn 
Km12+310 ÷ Km14+950; Bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km14+650 ÷ Km14+950, Km16+165 ÷ 
Km17+235, Km18+465 ÷ Km18+865 - Quốc lộ 49C. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:15 ngày 05/07/2018 đến 09:30 ngày 16/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 170.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 
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(Gia hạn) Gói thầu số 07: Xây lắp đoạn tuyến 3, 4, 6, 7 
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 07: Xây lắp đoạn tuyến 3, 4, 6, 7; rãnh hộp chịu lực + cống; nút giao 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180665282 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 16:17" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Tả 
Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách địa phương (bổ sung cân đối ngân sách huyện) và nhân dân đóng góp). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:17 ngày 27/06/2018 đến 08:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 16/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng. Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 15:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 20/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Gói thầu số 17: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - Cầu Hàn 
Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 17: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập 
- Cầu Hàn - Quốc lộ 37 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738172 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 15:22". Nội dung chính: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - Cầu Hàn - Quốc lộ 
37 theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 
tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - Cầu Hàn - Quốc lộ 37. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hải Phòng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:00 ngày 20/07/2018 đến 16:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 16:05 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 3.500.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng, số 14 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

Nền đường và ngầm rọ đá 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Giang 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nền đường và ngầm rọ đá "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180738101 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:11" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng Nền đường và ngầm rọ đá. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Agiốc-Tlăn (giai đoạn 2). 
Nguồn vốn: Chương trình MTQG giảm nghèo Chương trình 135 và ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 3:20 ngày 20/07/2018 đến 3:20 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 3:20 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 3:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 50.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng UBND huyện Tây Giang, thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng 
Nam 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

01-XL: Xây dựng vỉa hè đường Phú - Tân - Xuân 
Ủy ban nhân dân xã Thạch Tân 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01-XL: Xây dựng vỉa hè đường Phú - Tân - Xuân đoạn qua trung 
tâm xã Thạch Tân "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180725812 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
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14:33" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Vỉa hè đường Phú - Tân - Xuân đoạn qua trung tâm xã Thạch Tân. 
Nguồn vốn: NS xã. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:30 ngày 20/07/2018 đến 9:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 30.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Xây lắp công trình 
Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AC 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737026 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:16" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. Dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường, lề gia cố đoạn từ Km42 - Km 42+500, Km53+000 - Km57+000, 
Km79+000 - Km92+000, Km103 - Km118, Quốc lộ 28, tỉnh Lâm Đồng. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:16 ngày 16/07/2018 đến 14:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Xây lắp 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736293 - 01. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:06" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: 
Nâng cấp sửa chữa đường số 15, P Tân Quy - P Tân Kiểng, Q 7. 
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp duy tu giao thông năm 2017 - 2019 và Vốn xã hội hóa nhân dân đóng góp 20% 
tổng mức đầu tư xây lắp phần vỉa hè. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Q 7; Số 7 đường Tân Phú, P Tân Phú, Q 7, TP 
HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Xây lắp công trình 
Cục Quản lý Đường bộ IV 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736329 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:59" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. Dự án: Vuốt dốc đường vào cầu các cầu Thị Phụng Km15+093,979; Vườn Cò Km16+172,88; Chín Hổ 
Km16+863,95; Ông Hương Mới Km18+680,79; Ông Hương Km19+596,55; Thới Bình Km27+626; Rạch Ông 
Km29+448; Ba Chùa Km31+065; Cái Sắn 2 Km33+513; Rạch 6 La Cua Km35+476; Kênh 3 Km38+163; Kênh 
8 Km43+027; Kênh 11 Km46+090; Kênh 12 Km46+959; Kênh 13 Km48+129; Kênh 15 Km50+220,68; Kênh 16 
Km51+438,59, tuyến hành lang ven biển phía Nam, tỉnh Cà Mau. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đương bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:10 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
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sec. Chi tiết liên hệ: . Cục Quản lý Đường bộ IV (Phòng KHKT) Số 296 Nguyễn Văn Đậu, P 11, Q Bình Thạnh, 
TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

 
Thi công duy tu, sữa chữa công trình 

Cty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Ngân 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công duy tu, sữa chữa công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734262 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 09:16" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Duy tu, sửa chữa đường ĐT.741B. 
Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:16 ngày 14/07/2018 đến 11:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 11:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 24/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên 
hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Xây lắp + nhà tạm 
Cty TNHH Tư vấn đầu tư Quản lý xây dựng Lương Kha và Liên Kết 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + nhà tạm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735881 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 15:21" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Sửa chữa nâng cấp hẻm 18bis Nguyễn Thị Minh Khai. 
Nguồn vốn: ngân sách Q. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:21 ngày 15/07/2018 đến 15:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Xây lắp công trình 
Cục Quản lý Đường bộ IV 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735853 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 11:17" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. Dự án: Sửa chữa cục bộ, thảm BTNN mặt đường từ Km51+400-Km52, Km54-Km55, Km57-Km64, 
Km63+400-Km64+200, Km83-Km84, Km87-Km89, Km113-Km117, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:10 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. .Chi tiết liên hệ: Cục Quản lý Đường bộ IV (Phòng KHKT) Số 296 Nguyễn Văn Đậu, P 11, Q Bình Thạnh, 
TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Xây lắp công trình 
Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AC 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733049 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:29" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. Dự án: Xây dựng rãnh dọc thoát nước từng đoạn Km174+648 ÷ Km174+682(P), Km175+767 ÷ 
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Km175+848(T), Km176+327 ÷ Km176+484(T), Km176+540 ÷ Km176+642(P), Km177+207 ÷ Km177+302(P), 
Km177+585 ÷ Km177+674(P), Km177. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:29 ngày 13/07/2018 đến 10:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 24/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Gói thầu số XL8: Thi công đoạn trên Quốc lộ 1 
Ban Quản lý dự án 8 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số XL8: Thi công đoạn trên Quốc lộ 1 thuộc tỉnh Đồng Nai 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731568 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:17". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Dự án thành 
phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí 
cấp bách trên Quốc lộ. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:17 ngày 13/07/2018 đến 14:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 02/08/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 237.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

XL: Xây lắp 
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Vạn Xuân 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: XL: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180738126 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:15" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Bảo trì hệ thống giao thông năm 2018 thị trấn Hóc Môn gói xây lắp. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Bảo trì hệ 
thống giao thông năm 2018 thị trấn Hóc Môn. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyên. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:30 ngày 19/07/2018 đến 15:30 ngày 26 /07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 26 /07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 26 /07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Địa điểm bán HSMT : Uỷ ban nhân dân Thị trấn Hóc Môn, số 31/5, đường 
Quang Trung, khu phố 8, thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP HCM. Tel.: 08 3891 0390 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Xây lắp 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 

Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737008 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:43" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Duy tu, nâng cấp mở rộng hẻm 453, 453/155 
Lê Văn Sỹ, P 12, Q 3. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Q 3 (Nguồn TP phân cấp từ nguồn thu xổ số kiến thiết). 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q 3 - Số 345 Điện Biên Phủ, P 4, Q 3, 
TP.Hồ Chí Minh. Tel: 028 3832 7320 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 
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Thi công xây dựng công trình 

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736837 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:24" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa cầu Đìa Km49+600,5; cầu Tỉnh Km51+102; cầu vượt Đồng Văn Km84+547 QL 38, 
tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 Tầng 1 nhà H2, P. Thành Công, Q. Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Toàn bộ chi phí xây dựng (cả chi phí lán trại) 
Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Mỹ Đình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng (cả chi phí lán trại) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736598 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:45" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Xây dựng tuyến đường giao thông 
dài 248,4 m, bề rộng mặt đường 5,5 ÷ 7,5 m, kết cấu gồm: bê tông nhựa hạt trung dày 7 cm, cấp phối đá dăm 
loại 1 dày 15 cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 25 cm, đắp nền đường bằng cát K98; Xây dựng hệ thống rãnh 
thoát nước đầy đủ; lát vỉa hè bằng gạch block tự chèn và bố trí hệ thống viên vỉa đầy đủ; bố trí hệ thống an 
toàn giao thông. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Đường từ chợ Thương binh đi HTX NN Thụy Ứng, thị trấn Phùng. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:15 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:15 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Thi công xây dựng công trình 
Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736542 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:33" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa đường hành lang hạ lưu từ K113+100-K113+800 đê Hữu Hồng, huyện Phú 
Xuyên. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
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Chi tiết xin liên hệ: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng QLDA3, số 1 đường 
Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Gói thầu số 6: Thi công XD công trình + CP hạng mục chung 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình + Chi phí hạng mục 
chung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734131 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:46" Nội 
dung chính: Thi công xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Phúc Tiến - Vân Từ (GĐ1). Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 350 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Phúc Tiến - Vân Từ (GĐ1). 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 450.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên , thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, TP. Hà nội 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình + Chi phí hạng mục 
chung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734133 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:46" Nội 
dung chính: Thi công xây dựng công trình Đường Quang Lãng - Duy Tiên nối hai huyện Phú Xuyên thành phố 
Hà Nội với huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng: 350 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường Quang Lãng - Duy Tiên nối hai huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên 
tỉnh Hà Nam. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 450.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên , thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, TP. Hà nội 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công XD công trình + CP hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734135 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:54" Nội dung 
chính: Thi công xây dựng công trình Đường Thao Chính - Đại Nam - Nam Triều, huyện Phú Xuyên. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 350 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường Thao Chính - Đại Nam - Nam Triều. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên , thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, TP. Hà nội 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 
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Gói thầu số 03: Xây lắp và hạng mục chung 
Ủy ban nhân dân P. Kiến Hưng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Xây lắp và hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180670178 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 14:14" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường, rãnh thoát nước khu dân cư Đa Sỹ và Mậu Lương, P. Kiến 
Hưng, Q. Hà Đông. 
Nguồn vốn: Ngân sách Q. Hà Đông và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:147 ngày 14/07/2018 đến 15:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Thi công xây dựng công trình 
Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180732218 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:42" Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km160+637-Km162; Km200+130-Km201+70; Km210+250-
Km210+700 Quốc lộ 3, tỉnh Bắc Kạn. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:42 ngày 13/07/2018 đến 09:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

Chi phí xây dựng + Hạng mục chung 
Cty cổ phần xây dựng phát triển 68 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng + Hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736550 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:34" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Xây dựng công trình đường giao 
thông nông thôn, chiều dài 690,5m. Mặt đường cấp phối đá dăm, bên phải tuyến xây kè đá hộc. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường trục chính nội đồng xã Xuy Xá. Tuyến đường từ Đồng Gia Thượng đến cuối Đồng Gia 
Hạ. 
Nguồn vốn: Thành phố hỗ trợ nông thôn mới, ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp 
khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.33847060 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

thi công xây dựng đường giao thông 
Cty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư TOÀN HƯNG THỊNH 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, 
thoát nước thải (từ km0+388.4 đến km1+617.8) dài 1,229.4m "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735123 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:08" thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Rạch Bắp. 
Nguồn vốn: vốn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty CP Công nghiệp An Điền, đường D1, Khu Công nghiệp Rạch Bắp, xã An Điền, thị xã 
Bến Cát, Bình Dương 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Xây lắp số 01 từ Km125+300-:-Km134 
Ban Quản lý bảo trì đường bộ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp số 01 từ Km125+300-:-Km134 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180711466 - 01. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:40" Nội dung 
chính: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trong phạm vi từ Km125+300-Km134. Gia cố lề đảm 
bảo bề rộng mặt đường Bm=5.5m (chưa kể mở rộng); Sửa chữa bổ sung cục bộ công trình thoát nước, hệ 
thống an toàn giao thông trên tuyến. thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ km125+300-km143, Quốc lộ 34, tỉnh Cao 
Bằng. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung Ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 260.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Cao Bằng. Địa chỉ: Số 083, Phố Xuân 
Trường, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Sửa chữa cầu Ông Bích Lớn 
Trung tâm quản lý, bảo trì công trình giao thông 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa cầu Ông Bích Lớn và cầu Rạch Cui trên tuyến đường 
Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180711869 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 13/07/2018 16:54" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện 
hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa cầu Ông Bích Lớn và cầu Rạch Cui trên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông 
Đốc. 
Nguồn vốn: Vốn Sự nghiệp kinh tế duy tu, sửa chữa CTGT năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:54 ngày 13/07/2018 đến 09:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Xây Lắp công trình 
Cục Quản lý đường bộ II 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735443 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:13" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường, rãnh dọc và hệ thống ATGT đoạn Km1052+420 - Km1058+435 
đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Trị. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 16:13 ngày 14/07/2018 đến 10:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Xây Lắp công trình 
Cục Quản lý đường bộ II 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735309 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:42" thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước dọc các đoạn Km9+400 - Km9+500; Km14+260 
- Km14+700; Km16+00 - Km16+460; Km16+960 - Km17+150; Km20+200 - Km20+500; Km20+800 - 
Km21+410; Km23+780 - Km24+495; Km27+650 - Km29+625; Km31+800 - Km32+550 và đoạn Km0+007-
Km1+180 (tuyến tránh Nam) Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:42 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Xây Lắp công trình 
Cục Quản lý đường bộ II 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735712 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 21:33" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km1+800 (tuyến tránh Nam)/QL.9, tỉnh Quảng Trị. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 21:33 ngày 14/07/2018 đến 14:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Xây lắp công trình 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trảng Bàng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (đã bao gồm chi phí lán trại, chi phí đảm bảo 
giao thông, chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và dự phòng phát sinh KL) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735079 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 14:20" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp sỏi đỏ đường Bàu Chèo 2.1 (điểm đầu nhà Ông Hóa - điểm cuối nhà Ông Huề). 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2018 (Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 
13/4/2015 của Chính phủ) và Nguồn tỉnh tạm ứng thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP năm 2016. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:20 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 
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Thi công xây dựng công trình 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180719719 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 14:59" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đoạn Km30+00 - Km32+00 (đèo Phượng Hoàng), Quốc lộ 26, 
tỉnh Khánh Hòa. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:59 ngày 14/07/2018 đến 08:30 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Thi công xây dựng công trình 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180719735 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:03" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Gia cố taluy âm Km37+320 (T), Quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:03 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Thi công xây dựng công trình 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180723036 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 17:13" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km72+00 - Km74+600, Quốc lộ 
19, tỉnh Gia Lai. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:13 ngày 14/07/2018 đến 09:30 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Thi công xây dựng công trình 
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180723347 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 17:26" Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km76+00 - Km77+600, Quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai.. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:26 ngày 14/07/2018 đến 10:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 25/07/2018. 
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Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Xây Lắp công trình 
Cục Quản lý đường bộ II 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180734078 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 21:19" thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km52+00 - Km54+00; Km74+00 - Km78+00 Quốc lộ 
49, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 21:19 ngày 13/07/2018 đến 14:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 25/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Gói thầu số 02 - Thi công xây dựng 
Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng Thành Phố Việt Trì 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 - Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đường 
Nàng Nội (đường Du Lịch cũ), đoạn từ QL2 đến đường Chử Đồng Tử, P. Bạch Hạc, thành phố Việt Trì 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733712 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 07:30". Nội dung 
chính: Thi công cải tạo, sửa chữa công trình giao thông (cải tạo mặt đường, hè phố, thoát nước. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa đường Nàng Nội (đường Du Lịch cũ), đoạn từ QL2 đến đường Chử Đồng Tử, P. 
Bạch Hạc, thành phố Việt Trì. 
Nguồn vốn: Nguồn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, ngân sách thành phố Việt Trì và nguồn đấu giá quyền sử dụng 
đất trên địa bàn P. Bạch Hạc. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng thành phố Việt Trì - 1166 đường Hùng 
Vương, P. Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Xây lắp + hạng mục chung + Dự phòng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp + hạng mục chung + Dự phòng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735890 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 14:58" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công đường 11F xã Tân Hưng. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường 11F, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa, số 137 đường 27/4, P. 
Phước Hiệp, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 
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Gói số 01: Xây lắp 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 01: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735631 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:41". Nội dung chính: Đầu tư nâng cấp tuyến đường với 
tổng chiều dài toàn tuyến là 3.421,35m gồm các hạng mục chủ yếu: Mặt đường; nền đường; hệ thống cống 
thoát nước; hệ thống kè, cầu qua kênh; hệ thống an toàn giao thông. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cấp phối tuyến đường đê kênh tiêu Bà Lá - Sông Đăng, xã Láng Dài. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 38.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ, Đường TL52 Khu trung tâm hành chính 
huyện Đất Đỏ., tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Xây lắp công trình Đường GTNT Lũng Dìn - Lũng Vạc 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Đường GTNT Lũng Dìn - Lũng Vạc, xã Vân 
Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731826 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 07:28" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 08 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường GTNT Lũng Dìn - Lũng Vạc, xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 
Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương theo chương trình ATK. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An, khu III, thị trấn Đông Khê, huyện 
Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Sửa chữa, dặm vá đảm bảo giao thông mặt đường 
Cty Quản lý và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các Khu công nghiệp 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, dặm vá đảm bảo giao thông mặt đường Khu công 
nghiệp Long Đức (đường số 1, số 4) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733592 - 01. Thời điểm 
đăng tải: 13/07/2018 17:20" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung 
chính: Thi công dặm vá mặt đường. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa, dặm vá đảm bảo giao thông mặt đường Khu công nghiệp Long Đức( đường số 1, số 
4). 
Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp năm 2018( được UBND tỉnh giao dự toán tại Quyết định số 2287/QĐ-UBND 
ngày 8/12/2017 và Quyết định số 196/QĐ-BQLKKT ngay22/12/2017 của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế). 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty Quản lý và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, xã Long Đức, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 
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Gói thầu số 01: Phần xây dựng + CP hạng mục chung 
Cty cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và Xây dựng Bảo Ân 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Phần xây dựng + CP hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734083 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 21:11" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng đường bê tông nông thôn 
theo chương trình nông thôn mới . Tiêu chuẩn đường cấp B đường giao thông nông thôn, tải trọng trục thiết kế 
tối thiểu 6,5 tấn/trục. gồm 2 tuyến có chiều dài tổng cộng 2.091m. Bề rổng nền đường 5m, mặt đường BTXM 
3,5m và các cống bản qua đường. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 29/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 29/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 29/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu và Cty CP tư vấn thiết kế kiến trúc 
và XD Bảo Ân, xóm 6, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Gói số 01: Thi công xây lắp công trình (bao gồm hạng mục chung) 
Ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 01: Thi công xây lắp công trình (bao gồm hạng mục 
chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736103 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:16" (Gói 
thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công mới công trình 
:Đường giao thông nông thôn xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn. Hạng mục: Nền mặt đường theo đúng như hồ 
sơ thiết kế đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường giao thông nông thôn xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn. Hạng mục: Nền mặt đường. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của xã. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng UBND xã .Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tel/fax/email: 097 
623 2055. Mail: dinhkim2606@gmail.com. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Gói thầu số 01: Xây lắp 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736132 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:23" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công toàn bộ công trình Đường giao thông thôn Liên Sơn đi 
Bái Đằng, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá (Bao gồm cả chi phí HMC và dự phòng). Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường giao thông thôn Liên Sơn đi Bái Đằng, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 
Hoá. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Thạch Sơn, Thôn Minh Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 
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(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24+25) 

Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình Gia cố đê Đội Thành 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thị xã Tân Châu 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình Gia cố đê Đội 
Thành (đoạn từ Km0 đến Km01) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733622 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 13/07/2018 16:38" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Gia cố đê Đội Thành (đoạn từ Km0 đến Km01). 
Nguồn vốn: vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thị xã Tân Châu, 01 Nguyễn Tri Phương, 
P. Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Xây dựng công trình 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kông Chro 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng công trình (Bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm điều 
hành thi công) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733250 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 
16:01" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Duy tu, sửa chữa 
các tuyến đường lien xã huyện Kông Chro; Hạng mục: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường liên xã, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 16:00 ngày 18/07/2018 đến 16:00 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 25/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:30 ngày 25/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 6.720.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh Tế và Hạ tang huyện Kông Chro, Đường Lê Hồng Phong, Thị trấn Kông Chro, 
huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Xây lắp công trình 
Cục Quản lý đường bộ II 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735799 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 10:24" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km57+600/QL.9, tỉnh Quảng Trị. 
Nguồn vốn: Quỹ BTĐB TW. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:24 ngày 15/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 18) 

Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo vỉa hè 
an Quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, cống 
thoát nước phía Bắc đường 18A từ P. Cẩm Đông đến tuyến tránh P. Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả 
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"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735621 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:38". Nội dung 
chính: Thi công xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, cống thoát nước phía Bắc đường 18A từ P. Cẩm 
Đông đến tuyến tránh P. Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả với các hạng mục như lát vỉa hè, nạo vét rãnh dọc, 
xây trả bậc thềm nhà dân... Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, cống thoát nước phía Bắc đường 18A từ P. Cẩm Đông đến tuyến tránh 
P. Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các khoản đóng góp, huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 241.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả, số 233 đường Trần Phú, thành phố Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 18) 

Thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa 
Cty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư Toàn Hưng Thịnh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, 
thoát nước thải (từ km1+617.8 đến km2+547.62) dài 929.82m "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735082 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:58". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Rạch Bắp. 
Nguồn vốn: Vốn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty CP Công nghiệp An Điền, đường D1, khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Điền, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 18) 

Xây dựng công trình: Cầu dân sinh qua sông Bạch tại tổ 1 
Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình: Cầu dân sinh qua sông Bạch tại tổ 1, P. Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình (gồm cả hạng mục chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732788 - 
00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:20" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cầu dân sinh qua sông Bạch tại tổ 1, P. Tiền Phong, thành phố Thái Bình. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:20 ngày 13/07/2018 đến 16:20 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:20 ngày 23/07/2018 Thời điểm mở thầu: 16:20 ngày 23/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 41.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) 
Ban Quản lý dự án Công trình giao thông 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180712698 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 07:52" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Thay mới khe co giãn cầu Bến Kè, cầu Kênh 12, cầu Tân Thạnh, cầu Km71+386; Sửa chữa tôn 
sóng cũ các cầu Bến Kè, cầu Tân Thạnh, cầu 7 Thước, cầu Km48+371, cầu Km52+037, cầu Km71+386, 
QL.62. 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:52 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Thi công xây dựng 
Ban Quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736031 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 07:50". Nội dung chính: Thi công xây dựng công trình. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường đi bản Nậm Ngà 2 (nhóm 2) xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ. 
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách trung ương (chương trình 30a) và vốn góp của nhân dân, cá nhân, tổ chức. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ, Trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện 
Biên. Tel: 0215 374 5969. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

 

Xây dựng - sửa chữa dân dụng, công nghiệp 

Gói thầu số 01: Phần xây dựng + CP hạng mục chung 
Cty cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và Xây dựng Bảo Ân 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Phần xây dựng + CP hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734100 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 21:38" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng hạ tầng giao thông, san 
nền, mương thoát nước, cống bản cho khu vực chia lô vùng quy hoạch. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 
tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng quy hoạch chia lô đất dân cư tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 
An. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 23/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc hoặc 
tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu và Cty CP tư vấn thiết kế kiến trúc 
và XD Bảo Ân, xóm 6, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Thi công xây lắp công trình 
Phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180674451 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:32" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Nâng cấp Trường Mầm non Trung Minh. 
Nguồn vốn: Vốn chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:32 ngày 16/07/2018 đến 08:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 24/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 24/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Xây lắp + Thiết bị + Hạng mục chung 
Ban Quản lý các dự án huyện Bố Trạch 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp + Thiết bị + Hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736233 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:45" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Công trình quy mô 2 tầng 6 phòng, 
kết cấu móng đơn BTCT M200, hệ khung chịu lực BTCT M200. Giải pháp cấp điện, nước, chống sét, 
PCCC,.... Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS Phú Trạch. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 23/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:40 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch - Số 51 Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố 
Trạch, tỉnh Quảng Bình - Cán bộ phụ trách: Hoàng Thị Kim Hoa - Tel: 094 831 9159 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Gói số 03: Thi công cải tạo hồ bơi Công an tỉnh Bình Dương 
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 03: Thi công cải tạo hồ bơi Công an tỉnh Bình Dương 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736503 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:22" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên Bộ cấp trong dự toán được giao cho Công an tỉnh Bình Dương năm 
2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 13.100.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Công an tỉnh Bình Dương, số 681, khu 10, CMT8, P. Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương. Tel: 0274 386 9469. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Thi công xây dựng công trình + cung ứng, lắp đặt thiết bị 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình + cung ứng, lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736433 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:14" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp trạm phát thanh - truyền hình, xã Ngọc Chiến. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tiểu khu 2 thị trấn Ít Ong, huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Thi công xây dựng công trình + cung ứng lắp đặt thiết bị 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình + cung ứng lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736398 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:09" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trạm Truyền thanh xã Nặm Păm. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 10:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11:00 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La, tiểu khu 2 thị trấn Ít Ong, huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Gói số 05 - Thi công xây dựng 
UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 05 - Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục 
chung, đảm bảo ATGT) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736409 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:10" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi 
công Xây dựng điểm dân cư mới thôn Đột Hạ - Long Động xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng điểm dân cư mới thôn Đột Hạ - Long Động xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và vốn từ nguồn đấu giá nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:15 ngày 19/07/2018 đến 09:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:45 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp 
UBND xã Hồng Tiến 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180722606 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:02" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng nhà hiệu bộ 02 tầng, diện 
tích xây dựng 336m2, có kết cấu khung BTCT chịu lực, móng tường xây bờ lô VXM 75#, tường xây gạch 
không nung, tường ngăn xây gạch rỗng không nung, tường sơn nước không bả matic, mái đổ BTCT có lợp tôn 
chống nóng dày 4,5dem; xà gồ thép hộp; nền lát gạch ceramic 50x50; nền nhà vệ sinh lát gạch chống trượt 
30x30, tường vệ sinh ốp gạch 30x45; hệ thống cửa đi, cửa sổ dùng gỗ nhóm II, kính dày 5mm; hệ thống điện, 
cấp thoát nước toàn công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Hồng Tiến, xã Hồng Tiến. 
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương 2.300 triệu đồng, ngân sách thị xã 172 triệu đồng, còn lại ngân sách xã 
Hồng Tiến và nhân dân đóng góp 43,672 triệu đồng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:30 ngày 19/07/2018 đến 09:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Hông Tiến, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Sửa chữa nhà nuôi cấy mô, nhà bảo tàng, sửa chữa nhỏ 
Vườn Quốc gia Hoàng Liên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa nhà nuôi cấy mô, nhà bảo tàng, sửa chữa nhỏ 04 
trạm kiểm lâm thuộc VQG Hoàng Liên "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732333 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 09:11" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 15 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa nhà nuôi cấy mô, nhà bảo tàng, sửa chữa nhỏ 04 trạm kiểm lâm thuộc VQG Hoàng 
Liên. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 17:10 ngày 19/07/2018 đến 17:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 17:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 17:40 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 4.350.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tổ 11B, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Xây lắp và thiết bị 
Cty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Đức 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp và thiết bị (Bao gồm chi phí hạng mục chung và dự 
phòng) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735035 - 01. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:56" (Gói 
thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: a) Xây dựng bể bơi cho học 
sinh mẫu giáo với kích thước mặt bằng là 8m x 15m (120m2). b) Xây dựng nhà vệ sinh với chức năng là nơi 
thay đồ, tắm tráng và tiểu tiện trước và sau khi xuống bể bơi. Đây cũng là nơi đặt máy bơm và bình lọc tuân 
hoàn cho bể bơi, với diện tích mặt bằng là (33m2). c) Xây dựng nhà vận động khung thép hộp mạ kẽm, mặt 
nền cỏ nhân tạo, mái lợp tấm lấy sáng với diện tích mặt bằng nền là (230m2). d) Lát gạch Granito sân đã đổ 
bê tông với diện tích 700m2, Xây bồn hoa, trồng cây bóng mát và thảm cỏ, vườn hoa. e) Đập phá và xây lại 
một đoạn hàng rào theo ranh giới mới với chiều dài 36m. g) Chi phí hạng mục chung (Chi phí lán trại tạm và 
chi phí một số công việc không xác định được khối lượng) h) Chi phí dự phòng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bề bơi, nhà vận động và sân vườn trường mầm non Phú Hải. 
Nguồn vốn: Ngân sách UBND P. Phú Hải. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 19/07/2018 đến 08:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND P. Phú Hải - Đường Quang Trung (kéo dài) - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung 
UBND xã Tái Sơn 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735191 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:32" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng công trình: Nhà 
lớp học 2 tầng 6 phòng móng 3 tầng trường tiểu học xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng móng 3 tầng trường tiểu học xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
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Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 15:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:45 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban nhân dân xã Tái Sơn,huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung 
UBND xã Tái Sơn 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735362 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:10" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng công trình: Nâng 
tầng 2 trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng tầng 2 trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 15:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban nhân dân xã Tái Sơn,huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23) 

Thi công xây dựng công trình + Các hạng mục chung 
UBND xã Tân Việt 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình + Các hạng mục chung 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735009 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:33" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: San lấp khu đất trũng sau nhà hiệu 
bộ: - Tổng diện tích san nền là: 2.339,6 m2; - San nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế; - Độ dốc 
nền trung bình là 0.4%; - Tổng khối lượng san nền là 1.353,99 m3; - San nền bằng cát đen từng lớp dày 30cm, 
tưới nước đầm chặt K85 2. Xây rãnh thoát nước sân L = 57,2 m, xây rãnh thoát nước sau nhà hiệu bộ L = 116 
m 3. Xây tường rào phía ao L=54,5 m 4. Xây tường rào sau nhà hiệu bộ L=116m 5. Mở rộng sân bê tông S = 
1.044,7 m2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng các hạng mục phụ trợ trường trung học cơ sở xã Tân Việt. 
Nguồn vốn: Nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của xã. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:15 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 23+24) 

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự P. Nhơn Thành 
Ủy ban nhân dân P. Nhơn Thành 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự P. Nhơn Thành 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734841 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:10" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công toàn bộ khối lượng xây 
dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự P. Nhơn Thành. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự P. Nhơn Thành. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý, Vốn ngân sách thị xã An Nhơn và ngân sách phương 
Nhơn Thành. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 16.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban nhân dân P. Nhơn Thành, 332 Phạm Văn Đồng, P. Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình 
Cty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng Thăng Long 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736120 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:17" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây mới hạng mục Nhà bia, Nhà 
Bia được thiết kế theo kiến trúc truyền thống với đao mái, hai hàng cột, bộ vì mái gồm: Chồng rường, kẻ, bẩy. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 27/07/2018 Thời điểm mở thầu: 14:40 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Số 73, đường Bạch Đằng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình 
Cty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Xây dựng Thăng Long 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí 
hạng mục chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734066 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 
20:33" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng 
nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường trung học cơ sở Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc theo thiết kế được duyệt. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường trung học cơ sở Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện, vốn xin hỗ trợ từ tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:20 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Gia Lộc, thuộc khu làm việc trụ sở HĐND - UBND huyện 
Gia Lộc, số 348, đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình + Lắp đặt thiết bị 
Ủy ban nhân dân xã Nga Nhân 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình + Lắp đặt thiết bị 
(bao gồm hạng mục chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734107 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 22:37" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây 
dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phát triển kinh tế phía Nam chợ Tư Sy xã Nga Nhân huyện Nga Sơn tỉnh 
Thanh Hóa. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật điện. Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng. Phương thức lựa chọn 
nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phát triển kinh tế phía Nam chợ Tư Sy xã Nga Nhân huyện Nga 
Sơn tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật điện. 
Nguồn vốn: Nguồn cấp quyền sử dụng đất trước khi chia tỷ lệ. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 28/07/2018 (Trong giờ hành chính). 



 17/07/2018

 

 

TriTueAChau Pty Ltd (Cty TNHH)  Email: Office@TriTueAChau.com 

129 / 

Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 28/07/2018 Thời điểm mở thầu: 08:45 ngày 28/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Công sở Xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Chi phí xây lắp + chi phí nhà tạm 
Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí xây lắp + chi phí nhà tạm 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736110 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:14" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng trường THCS Trường Chinh (giai đoạn 2). 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú, số 175 đường Nguyễn Tất Thành, Khu 7, thị 
trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tel: 0251 369 7293. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 24) 

Thi công xây dựng công trình Công sở xã Thọ Thắng 
Cty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Công sở xã Thọ Thắng, huyện 
Thọ Xuân; Hạng mục: Nhà trụ sở chính "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733457 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 13/07/2018 16:19" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thi công xây dựng công trình Công sở xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân; Hạng mục: Nhà trụ sở 
chính. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:45 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung) 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733428 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:16" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng khối nhà chính, sân 
đường, hàng rào (phía trước), hàng rào lưới B40, san lấp cát toàn công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà văn hóa ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. 
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; nguồn nhân dân đóng góp 
và các nguồn khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:10 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
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Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, Số 425, đường Trần Hưng Đạo, 
P. I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Xây dựng công trình 
Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Yên Dũng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733245 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:59" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng công trình nhà lớp học 11 phòng, cải tạo sửa chữa nhà 
lớp học hiện trạng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: trường tiểu học xã Tư Mại, huyện Yên Dũng - Hạng mục: Nhà lớp học 11 phòng. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện hỗ trợ và ngân sách xã. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 19/07/2018 đến 08:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 26/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở UBND xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Thi công xây dựng 
Cty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733273 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:01" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc, nhà lưu trú bệnh nhân + các trạm xá xã 
Phong Quang. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc, nhà lưu trú bệnh nhân + các trạm xá xã Phong Quang, huyện 
Vị Xuyên. 
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp y tế. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 10:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:15 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: BQL dự án ĐTXD huyện Vị Xuyên ( TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Tel: 
02193 826 789; Cty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang (Tổ 17, P. Trần Phú, Thành phố Hà Giang, 
Tỉnh Hà Giang) Tel: 096 824 6255 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung) 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733299 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:04" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng khối nhà chính, sân 
đường, hàng rào (phía trước), hàng rào lưới B40, san lấp cát toàn công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà văn hóa khu thể thao ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. 
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; nguồn nhân dân đóng góp 
và các nguồn khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:10 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
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Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, Số 425, đường Trần Hưng Đạo, 
P. I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung) 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733131 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:48" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng khối nhà chính, sân 
đường, hàng rào (phía trước), hàng rào lưới B40, san lấp cát toàn công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà văn hóa khu thể thao ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:10 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, Số 425, đường Trần Hưng Đạo, 
P. I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Sửa chữa kho chứa chất thải rắn C14; Nền bãi đá sau Cooling Tower 
Cty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa kho chứa chất thải rắn C14; Nền bãi đá sau Cooling 
Tower; Đường vào cụm Demi "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737144 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 11:15" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa kho chứa chất thải rắn C14; Nền bãi đá sau Cooling Tower; Đường vào cụm Demi. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của PVCFC. Thời gian phát hành YCBG: từ 11:15 ngày 16/07/2018 
đến 13:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 13:00 ngày 20/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Thi công lắp dựng gối đỡ dầm cầu trục CT2 32/5 tấn 
Cty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thi công lắp dựng gối đỡ dầm cầu trục CT2 32/5 tấn 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733180 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:54" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thi công lắp dựng gối đỡ dầm cầu trục CT2 32/5 tấn nhà xưởng cơ giới hóa tổng hợp mặt bằng 
+75. 
Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian phát hành YCBG: từ 15:54 ngày 
13/07/2018 đến 14:00 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 14:00 ngày 
19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng ĐTM, Cty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin, số 1, phố Tân Lập, P. Hà Lầm, Tp Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Thi công xây dựng công trình: Hạng mục Trường PTDTBT THTHCS 
Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Sơn 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Hạng mục Trường PTDTBT 
THTHCS Phước Lộc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736391 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:07" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây 
mới 08 phòng lớp học, nhà 02 tầng tổng diện tích sàn 613,28m2; kết cấu móng trụ, trụ, dầm, sàn, sàn mái 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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BTCT cấp độ bền B20 đá 1x2 kết hợp móng đá hộc VXM M75 chịu lực; bậc cấp, bậc cấp cầu thang xây gạch 
thẻ không nung, hoàn thiện lát đá granit; lan can cầu thang thép vuông kết hợp tay vịn gỗ. Mái lợp tôn màu dày 
0,42mm, xà gồ thép hộp (40x80x2)mm, CK 900; Nền, sàn lát gạch granit 500x500; Tường xây gạch ống không 
nung, hoàn thiện lăn sơn có bả matic; Cửa nhựa lỏi thép kính cường lực dày 08mm, có khung hoa sắt bảo vệ. 
Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, chống sét hoàn chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phước Sơn (giai đoạn 2017-2020). 
Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu Chính Phủ giai đoạn 2017-2020 là 16,732 tỷ đồng, Ngân sách huyện Phước Sơn 
đầu tư phần còn lại trong Tổng mức đầu tư. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018 Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 30/07/2018 Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Phước Sơn; 48 Hồ Chí Minh, huyện Phước 
Sơn. tỉnh Quảng Nam; Tel: 02353 681 013 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 18) 

Thi công xây lắp 
Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tam Phú 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180733502 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:24". Nội dung chính: công trình dân dụng cấp 3, xây lắp 
nhà lớp học 2 tầng, gồm 08 phòng và các hạng mục khác. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. 
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố, ngân sách xã và các nguồn hợp 
pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ, số 159 Trưng Nữ Vương, tỉnh Quảng Nam. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Cải tạo Xưởng cơ khí Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo Xưởng cơ khí Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733767 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:09" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo Xưởng Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018 Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, 99 Tô Hiến Thành, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
Học viện Quân y 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738165 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:19" Nội dung 
chính: Thi công xây dựng Nhà Giảng đường Phân hiệu phía Nam + Hạ tầng ngoài nhà (san lấp mặt bằng, 
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tường chắn đất, sân đường, cấp thoát nước ngoài nhà, bể nước, hầm phân) + thiết bị (máy bơm nước, điện 
nhẹ) + Chi phí hạng mục chung. Thời gian thực hiện hợp đồng: 700 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà Giảng đường Phân hiệu phía Nam/Học viện Quân y. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 10/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Học viện Quân y, Số 160 đường Phùng Hưng, 
Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục 
Nhà hát Tuồng Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục của Nhà hát Tuồng Việt Nam 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737383 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:08" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Cải tạo nâng cấp Nhà 3 tầng, Nhà 
luyện tập, Nhà 6 tầng của Nhà hát Tuồng Việt Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục của Nhà hát Tuồng Việt Nam. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài Vụ, Tầng 3 Nhà làm việc của Nhà hát Tuồng Việt Nam, Khu văn hóa nghệ thuật 
Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Xây dựng công trình 
Trường Cao đẳng Đường sắt 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737528 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:25" Nội dung chính: Nâng cấp, cải tạo Nhà ký túc xá B 
có tổng diện tích sàn: 1952 m2; nhà 4 tầng; Diện tích mỗi tầng sau khi cải tạo là 488 m2 bao gồm 12 
phòng/tầng, có phòng vệ sinh khép kín. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo Nhà ký túc xá B tại Long Biên. 
Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Trường Cao đẳng Đường sắt và hỗ trợ của Tổng Cty Đường sắt Việt 
Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 02/08/2018. thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng 103, Nhà làm việc 3 tầng, Trường Cao đẳng Đường sắt - Địa chỉ: số 2/167, Gia 
Quất, Ph. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Xây lắp nhà chính, hệ thống kỹ thuật 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp nhà chính, hệ thống kỹ thuật và thiết bị công trình (bao gồm 
hệ thống PCCC, thang máy, ĐHKK và thông gió); các hạng mục phụ trợ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 



 17/07/2018

 

 

TriTueAChau Pty Ltd (Cty TNHH)  Email: Office@TriTueAChau.com 

134 / 

TBMT: 20180733643 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:42" thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Bắc Sài Gòn. 
Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động kinh doanh của VCB. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh 
hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý XDCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Tầng 3 Tòa nhà VCB 
Tower, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại : (024) 3 9343137 - 1225 và Fax: (024) 3 
9364526 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất 
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737425 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:31" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Cải tạo xây dựng nội thất, lắp đặt 
ATM, trang bị hệ thống điện, điện mạng, điều hòa, trang thiết bị nội thất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 
ngày, phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trụ sở làm việc của BAOVIET Bank Chi nhánh Thanh Hóa. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn của BAO VIET Bank. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 13:00 ngày 19/07/2018 đến 16:00 ngày 26/07/2018 *(Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:05 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Tầng 5, số 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

Xây lắp 
Trường Mầm non Mai Lâm 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733286 
- 02. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:24" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo sửa chữa Trường mầm non Mai Lâm. 
Nguồn vốn: Ngân sách. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 10:00 ngày 28/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 28/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 28/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng kế toán Trường mầm non Mai Lâm, Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. 
Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 4) 

Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng 
Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục 
chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735409 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:34" Nội 
dung chính: Xây dựng mới Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng Trường THPT Thanh Bình, tổng diện tích sàn 
1.218,0m2. thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng Trường THPT Thanh Bình. 
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:45 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 65.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường THPT Thanh Bình, Thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư 
CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phố Phượng Đình 2, P. tào Xuyên, 
thành phố Thanh Hóa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734874 - 00. Thời điểm đăng tải: 
14/07/2018 10:06" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Xây 
dựng khu xen cư phố Phượng Đình 2, P. tào Xuyên, thành phố Thanh hóa. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phố Phượng Đình 2, P. Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 24/07/2018 đến 09:00 ngày 04/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 04/08/2018. thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 04/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ủy ban nhân dân P. Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Thi công xây dựng công trình 
Cty cổ phần tư vấn xây dựng HYC 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng trường Tiểu học Hùng 
Cường (Xây dựng 6 phòng học và công trình phụ trợ) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734947 - 
00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:18" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 
thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Cường (Xây dựng 6 phòng học và công trình phụ trợ). 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:10 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 69.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường Tiểu học Hùng Cường - Xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Thi công xây dựng 
Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Đồng Xoài 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735481 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:54" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 135 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trồng cây Bông giấy trên dải phân cách Quốc lộ 14 (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh Bình Phước). 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách thị xã năm 2018 (vốn sự nghiệp giao trong dự toán của đơn vị). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Đồng Xoài. Địa chỉ: Đường cách mạng tháng 8, P. 
Tân Phú, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước 
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(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Thi công xây dựng 
Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Đồng Xoài 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735636 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 17:37" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 135 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trồng cây xanh một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách thị xã năm 2018 (vốn sự nghiệp giao trong dự toán của đơn vị). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Đồng Xoài. Địa chỉ: Đường cách mạng tháng 8, P. 
Tân Phú, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Gói thầu XL+ Thiết bị: Hạ tầng kỹ thuật 
Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL + Thiết bị: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Lộc 
Ninh, thành phố Đồng Hới "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733882 - 00. Thời điểm đăng tải: 
14/07/2018 10:53" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Lộc Ninh. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:53 ngày 14/07/2018 đến 15:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: MIễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 19) 

Gói số 03-Xây dựng công trình 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 03: Xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180735568 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 16:09" Nội dung chính: Thi công nhà học và các 
hạng mục phu trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường mầm non Tuần Châu (cơ sở 2), thành phố Hạ Long. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 10/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:05 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Hạ Long, số 43, đường Trần HƯng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Thi công xây dựng nhà xe ô tô Phân kho K67 
Ban Quản lý dự án Cục Kỹ thuật- Quân khu 2 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng nhà xe ô tô Phân kho K67 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734085 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 21:17" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Xây dựng nhà để xe ô tô: Nhà khung 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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thép tiền chế. Diện tích: 21m x 49,5m = 1.039,5m2; công trình cấp III, gồm 10 gian, bước gian 4,5m và nhịp 
21m. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Công trình: Doanh trại Kho K79; hạng mục: Nhà xe ô tô Phân kho K67. 
Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng. THỜI GIAN PHÁT HÀNH HSMT: TỪ 07:00 ngày 19/07/2018 đến 07:30 
ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 07:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 45.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án CKT (K79)/Cục Kỹ thuật- Quân khu 2. P. Vân Phú, thành phố Việt Trì, 
Phú Thọ 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

Xây lắp và thiết bị xây dựng 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và thiết bị xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737478 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:57". Nội dung chính: Xây lắp và thiết bị xây dung 
thuộc dự án Xây dung Trường mầm non Tăng Nhơn Phú A. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Xây dựng Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú A. 
Nguồn vốn: Ngân sách TP. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:30 ngày 20/07/2018 đến 14:30 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 09/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Ban quản lý đầu tư xây công trình Q 9, số 420 Hai Bà Trưng, P Hiệp Phú, Q 9, TP. Hồ Chí 
Minh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

XL 01: Thi công xây dựng 
Lữ đoàn Thông tin 23 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL 01: Thi công xây dựng nhà ăn nhà bếp cơ quan (100 chỗ)... 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736732 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:06". Nội dung 
chính: Thi công xây dựng nhà ăn nhà bếp cơ quan (100 chỗ). Nhà trạm sửa chữa thông tin (02 tầng); nhà 
Trạm xá K30 (02 tầng); nhà ăn nhà bếp d40 (150 chỗ); tường rào bảo vệ d42 (274m) – cải tạo sửa chữa nhà 
tổng trạm thông tin (Khu chỉ huy, điều hành, phòng máy, Hạ tầng kỹ thuật xung quanh các công trình.. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Một số 
công trình Lữ đoàn 23/Quân khu 7 (nhà bếp 4 cơ quan, Tiểu đoàn 40; trạm xá K30, cải tạo tổng trạm d40, trạm 
sửa chữa thông tin, hàng rào bảo vệ Tiểu đoàn 42). 
Nguồn vốn: Ngân sách quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 09/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Lữ Đoàn 23/Quân Khu 7 - Số 102 Phổ Quang, P 2, Q Tân Bình, TP HCM. Tel. 069 665 
143 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Thi công kết cấu bên trên, xây tường 
Cty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công kết cấu bên trên, xây tường 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736402 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:10". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Khối Căn hộ 
thuộc cụm công trình Cao ốc văn phòng kết hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở tại số 152 đường Điện Biên Phủ, 
Q Bình Thạnh, TP HCM. 
Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 09/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Văn phòng Ban điều hành dự án Cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, P 
25, Q Bình Thanh, TPHCM - Địa chỉ: Số 135/37/20 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Thi công kết cấu bên trên, xây tường 
Cty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công kết cấu bên trên, xây tường 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733320 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:11". Nội dung 
chính: Thi công kết cấu bên trên, Xây tường dự án Cao ốc văn phòng tại 152 đường Điện Biên Phủ. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Cao ốc văn 
phòng tại 152 đường Điện Biên Phủ. 
Nguồn vốn: Vốn tự có của Doanh nghiệp và vốn vay. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2017 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2017. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 09/08/2017. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Cty TNHH Đầu tư Cao ốc văn phòng Điện Biên Phủ, 135/37/20 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, 
Q Bình Thạnh, TP HCM. Tel. 0903 020 469 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng 
Viện công nghiệp Thực Phẩm 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng của Phân Viện Công nghiệp 
thực phẩm tại TP HCM thuộc nhiệm vụ sửa chữa xây dựng nhỏ năm 2018 của Viện Công nghiệp thực phẩm 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733986 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 18:08" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Sửa chữa khắc phục tình trạng hư 
hỏng xuống cấp của công trình Nhà làm việc 4 tầng của Viện tại phân Viện Công nghiệp thực phẩm - Chống 
thấm tầng 1,2 và 3 (chống thấm sàn mái, sê nô, tường, thay thế ống thoát nước và mái tôn cũ); - Lăn sơn toàn 
bộ tường trong và ngoài nhà làm việc 4 tầng để khắc phục sự xuống cấp công trình; - Thay cửa nhôm toàn bộ 
cửa sổ các tầng và cửa ra vào tầng 2, tầng 3. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể cả ngày chủ nhật 
và ngày lễ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể cả ngày chủ nhật và ngày lễ). ThờPhương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng của Phân Viện Công nghiệp thực 
phẩm tại TP HCM thuộc nhiệm vụ sửa chữa xây dựng nhỏ năm 2018 của Viện Công nghiệp thực phẩm. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 01/08/2018 đến 09:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Phòng Tổng hợp - nghiệp vụ, nhà làm việc 4 tầng của Phân Viện Công nghiệp 
thực phẩm, số nhà 58 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm P Đa kao, Q 1, TP HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Chi phí xây dựng 
Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phúc Tín 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736117 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:16" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: thi công sửa chữa. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Sửa chữa Trường Tiểu Học Xuân Hiệp. 
Nguồn vốn: Ngân sách Q cấp bổ sung về Trường Tiểu Học Xuân Hiệp. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 27/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 



 17/07/2018

 

 

TriTueAChau Pty Ltd (Cty TNHH)  Email: Office@TriTueAChau.com 

139 / 

hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phúc Tín, Quốc lộ 
1K, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, TP HCM, Trường Tiểu Học Xuân Hiệp 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Chi phí xây dựng 
Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phúc Tín 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736109 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:16" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: thi công sửa chữa. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Sửa chữa Trường THCS Trương Văn Ngư ( Cơ sở 2). 
Nguồn vốn: ngân sách Q cấp bổ sung về trường trung học cơ sở Trương Văn Ngư. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 27/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phúc Tín, Quốc lộ 
1K, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, TP HCM, Trường Tiểu Học Xuân Hiệp 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị 
Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phòng đọc thư 
viện tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733584 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:33" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cải 
tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phòng đọc Thư viện tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương. 
Nguồn vốn: Nguồn thu học phí tại Cơ sở. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:20 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Ban QT-TB (Phòng A110) Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM- 
15 D5, P 25, Q Bình Thạnh, TP.HCM 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng 
Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736337 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:00". Nội dung chính: Trung tâm Nuôi dưỡng và 
Điều dưỡng người có công Hà Nội. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 nngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, cầu thang thoát hiểm khu xông hơi - 
Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công Hà Nội. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 10/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:05 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công Hà Nội, địa chỉ: Số 128, đường 
Thanh Bình, phường Mộ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội. Tel: 0243351.7772, Fax: 0243351.7772. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09 + 10) 

Thi công xây dựng công trình 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình, mua sắm lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736205 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:19". Nội dung 
chính: Thi công xây dựng công trình, mua sắm lắp đặt thiết bị tầng 2 nhà ăn UBND huyện. Thời gian thực hiện 
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hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cải tạo, sửa chữa tầng 2 
nhà ăn UBND huyện. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 23.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Ban quản lý dự án số 3 - Tầng 32, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, 
Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 (Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Xây dựng nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Khuyễn 
Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THPT 
Nguyễn Khuyễn, thành phố Nam Định "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737640 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 14:08". Nội dung chính: + Xây dựng mới nhà 3 tầng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, nhà để xe, 
cổng tường rào, sân bê tông, rãnh thoát nước, bể cứu hỏa, nhà để máy bơm. + Cải tạo nhà 3 tầng, nhà 2 
tầng. + Phá dỡ 2 nhà học 2 tầng, nhà bảo vệ, cổng tường rào, 3 nhà vệ sinh chung.. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 540 Ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam 
Định. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:30 ngày 20/07/2018 đến 13:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 180.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, Số 39, đường Nguyễn Du, P. Nguyễn 
Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 07: Thi công xây lắp hạng mục 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây lắp hạng mục: Khối 08 phòng học + 
nhà xe học sinh + hệ thống chống sét "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737638 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 14:09" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung 
chính: Khối 08 phòng học + nhà xe học sinh + hệ thong chống sét. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Thuận). 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh + ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 40.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Châu Phú, ấp Vĩnh Thành, huyện Châu Phú, 
tỉnh An Giang. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp 
Cty TNHH tư vấn xây dựng KTV Hưng Yên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180732935 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:11". Nội dung chính: Thi công xây dựng công 
trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Chi thường xuyên). 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.500.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, Số 10 Chùa Chuông, P. Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà xưởng Trung 
tâm ươm tạo Công nghệ cao - Khu nghiên cứu phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737677 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:14". Nội dung 
chính: Thực hiện Xây dựng mới và cung cấp lắp đặt thiết bị hang mục Nhà xưởng Trung tâm ươm tạo Công 
nghệ cao - Khu nghiên cứu phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp thuộc dự án Khu Công nghệ cao Đà 
Nẵng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 200.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng - Số 58, đường Nguyễn 
Chí Thanh, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Thi công xây dựng công trình 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737676 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:13" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ chuyên môn và người bệnh Bệnh viện Sản - Nhi 
Hưng Yên. 
Nguồn vốn: Chi hoạt động không thường xuyên năm 2018: 2.518 triệu đồng và các nguồn vốn khác của Bệnh 
viện Phần còn lại. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 35.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng TCHC-KT Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên, Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên. Tel: 097 389 1169 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình Trường Mầm non xã Tuân Đạo 
Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình Trường Mầm non xã Tuân Đạo, 
xã Quý Hòa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737737 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
14:29". Nội dung chính: Thi công xây lắp công trình Trường mầm non xã Quý Hòa, Tuân Đạo. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học trường Mầm non và tiểu học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm 
non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vung xã tỉnh Hòa Bình. 
Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 119.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
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Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn, phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện 
Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng khối nhà làm việc 
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Trị 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng khối nhà làm việc, nhà công vụ - 
nhà xe 04 bánh, cổng - hàng rào, nhà xe khách hàng, sân đường - thoát nước, san lấp mặt bằng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737758 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:30". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Trị. 
Nguồn vốn: Vốn khấu hao. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:10 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 80.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Trị, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, 
huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Tel: 0299 386 6692. Fax: 0299 386 6884. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Xây lắp hạng mục San nền, giao thông, thoát nước, cấp nước 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp hạng mục San nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp 
điện Trung tâm ươm tạo Công nghệ cao - Khu nghiên cứu phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737740 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:24". Nội dung 
chính: Thực hiện thi công xây dựng mới hạng mục San nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện Trung 
tâm ươm tạo Công nghệ cao - Khu nghiên cứu phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp theo hồ sơ thiết 
kế BVTC đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng - Số 58 đường Nguyễn 
Chí Thanh, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Thi công xây dựng công trình 
UBND xã Lệnh Khanh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737898 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:47" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: + Xây mới nhà điều hành 2 tầng, 7 gian: Diện tích xây dựng 
180m2, diện tích sàn 350m2; + Xây mới nhà vệ sinh học sinh: Công trình 1 tầng; chiều dài 8m, chiều rộng 
3,41m; tổng chiều cao 4,5m; + Các hạng mục phụ trợ: Cải tạo nhà xe học sinh. Lát sân trường bằng gạch 
terrazzo 40x40cm diện tích 940m2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây mới nhà điều hành, các công trình phụ trợ trường Tiểu học Lệnh Khanh. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (Lồng ghép vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) và các nguồn vốn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:30 ngày 19/07/2018 đến 8:30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 35.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Lệnh Khanh, Xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 
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(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Trường Mầm non 
Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Trường Mầm non xã Phú 
Lương, xã Tự Do, xã Chí Đạo "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737718 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 14:35". Nội dung chính: Thi công xây lắp công trình Trường Mầm non xã Phú Lương, xã Chí Đạo, 
Xã Tự Do. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học trường Mầm non và tiểu học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm 
non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vung xã tỉnh Hòa Bình. 
Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 162.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, phố Hữu Nghị, thị trấn 
Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình Quảng trường khóm 4 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Càng Long 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình Quảng trường khóm 
4, thị trấn Càng Long "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732956 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 14:44". Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Quảng trường khóm 4, thị trấn Càng Long. 
Nguồn vốn: NS huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:44 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 192.559.399 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

Thi công xây lắp công trình 
Phong Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180738055 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:06". Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học 06 phòng Trường Mầm non Tân Thịnh B. 
Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo ngân sách thành phố Hòa Bình từ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 23/07/2018 đến 9:00 ngày 02/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 60.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hòa Bình, số 38 đường Hai Bà Trưng, P. Phương Lâm, TP 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng 
Cty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ xây dựng Thăng Long 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180738152 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:22". Nội dung chính: Thi công nâng tầng 3 nhà 
lớp học Trường mầm non xã Cao An. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng tầng 3 (8 phòng học) Trường Mầm non Cao An. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách xã, nguồn vốn cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 70.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn” 
Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án thủy 
điện Trung Sơn, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo các hợp đồng cho gói thầu số: W-MW-03 
“Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”. 
Chủ đầu tư là Cty TNHH một thành viên thuỷ điện Trung Sơn mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham 
gia đấu thầu cho gói thầu sau đây: 
Gói thầu số: W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”. Gói thầu gồm 
02 lô sau: (i) Lô số 1: (W-MW-03/Ll) “Xây dựng hạng mục cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”; (ii) Lô số 
2: (W-MW-03/L2) “Trang trí mỹ thuật các hạng mục cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”. 
Phạm vi công việc của gói thầu: W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung 
Sơn” gồm: 
+ Lô số 1 (W-MW-03/Ll): Xây dựng Cổng chính vào Nhà máy (cổng số 01); Biển giới thiệu Nhà máy; Chữ 
“THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN” trên đỉnh đập; Vườn hoa, cây xanh; Khu vườn hoa, khu trồng cây lưu niệm; Biểu 
tượng báo hiệu tại ngã 3 đường vào Nhà máy và đường lên đỉnh đập; Cổng số 02 (đường lên đỉnh đập vai 
trái); Cảnh quan đường vào Nhà máy. 
+ Lô số 2 (W-MW-03/L2): Trang trí mỹ thuật Biển giới thiệu Nhà máy; Hoa văn tường đầu hồi trong gian máy 
(Giáp tổ máy số 4); Nội thất phòng điều khiển trung tâm; Chữ công trình tại nhà máy kết hợp trang trí mặt 
trước Nhà máy; Nội thất phòng truyền thống; Biểu tượng báo hiệu tại ngã 3 đường vào Nhà máy và đường lên 
đỉnh đập; Cổng số 02 (đường lên đỉnh đập vai trái). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng. 
Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước được quy định 
trong Quy định Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công 
trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 7 năm 2016 của Ngân hàng 
Thế giới (“Quy định Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Quy 
định Đấu thầu Mua sắm. 
Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu: 
- Tham gia vào ít nhất hai (2) hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng năm (3) năm 
qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 
3.900.000.000 (ba tỷ chính trăm triệu đồng) đối với Lô số 1, 2.600.000.000 Đồng Việt Nam (hai tỷ sáu trăm 
triệu đồng) đối với Lô số 2. 
- Công trình có tính chất quy mô và tính chất tương tự hợp đồng mời thầu, bao gồm: 
+ Lô số 1: (i) Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Xây dựng hạng mục dân dụng - công nghiệp; Trồng cây 
xanh đô thị hoặc công trình; (ii) Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 
giá trị công việc xây lắp yêu cầu; 
+ Lô số 2: (i) Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Hạng mục mỹ thuật thuộc công trình thủy điện; Thi công 
nội thất; Thi công sa bàn tổng thể dự án; (ii) Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng 
hoặc lớn hơn giá trị công việc xây lắp yêu cầu; 
- Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 9.600.000.000 VNĐ (Chín tỷ sáu trăm triệu đồng) ) đối với 
Lô số 1, 6.600.000.000 VNĐ (sáu tỷ sáu trăm triệu đồng) đối với Lô số 2 tính bằng tổng các khoản thanh toán 
đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (3) năm vừa qua. 
Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu. 
Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin và kiểm tra Hồ sơ mời thầu 
trong giờ hành chính tại địa chỉ ghi dưới đây. 
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Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng 
Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn 
lại là: Lô số 1: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng); Lô số 2: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) cho mỗi bộ hồ sơ. 
Phương thức thanh toán là Tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao hồ sơ 
trực tiếp. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn. 
Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 9:00 ngày 22/08/2018. Hồ sơ 
dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và 
bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 9:00 ngày 22/08/2018 
Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Tầng 6, Tòa nhà VEAM - Số 689, đường Lạc Long 
Quân - Q. Tây Hồ - thành phố Hà Nội. Tel: +84 243 710 0596. Fax: +84 243 710 0597 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 4) 

(Gia hạn) Bảo trì, thay thế cửa các tòa nhà 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Cty Điện lực Dầu khí Cà Mau 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Bảo trì, thay thế cửa các tòa nhà "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180683973 - 
00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2018 16:16". Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bảo trì, thay thế cửa các tòa nhà. 
Nguồn vốn: Vốn SXKD 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 05/07/2018 đến 14:00 ngày 13/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 13/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 13/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 14.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc 
tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Cty Điện lực Dầu khí Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 14:00 ngày 20/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 20/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

Gói thầu số 04: Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 
Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5/Quân khu IV, Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và mua sắm, 
lắp đặt thiết bị, doanh cụ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733917 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 17:41". Nội dung chính: Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị, doanh cụ. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Đoàn KTQP5. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách hỗ trợ Đoàn KT-QP năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 9:00 ngày 19/07/2018 đến 9:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 60.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5/Quân khu IV, Bản Buốn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh 
Thanh Hoá 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

(Gia hạn) Xây lắp 
Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180712943 - 00. Thời điểm đăng tải: 
06/07/2018 08:06" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 300 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường TH Trần Quốc Toản xã Đăk Drông; Hạng mục: Nhà hiệu bộ. 
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Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:06 ngày 06/07/2018 đến 08:00 ngày 17/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 17/07/2018 Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 17/07/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 08:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 20/07/2018 Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 20/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Đính chính) Xây lắp công trình Nhà văn hóa 
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 

Thông báo đính chính thời gian thực hiện HĐ: Xây lắp công trình Nhà văn hóa, sân thể thao xã Triệu Ẩu, 
huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731422 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 13/07/2018 08:25" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây 
dựng nhà văn háo và sân thể thao. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Nhà văn hóa, sân thể thao xã Triệu ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. 
Nguồn vốn: Chương trình MTQG xây dựng NTM và các nguồn vốn khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 19/07/2018 đến 10:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 26/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 22.092.900 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Ủy ban nhân dân xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 
Nay xin đính chính: 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Hủy thầu) Công trình xây dựng mới Cửa hàng xăng dầu số 43 
Cty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng 

Thông báo hủy mời thầu: Công trình xây dựng mới Cửa hàng xăng dầu số 43 - Địa điểm Thôn Nam Hiệp - Xã 
Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180653828 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 20/06/2018 15:11" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung 
chính: Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung. Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Công trình xây dựng mới Cửa hàng xăng dầu số 43. 
Nguồn vốn: Vốn tự có. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 29/06/2018 đến 08:00 ngày 09/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 09/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 09/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng, số 178 Nguyễn Văn Trỗi, P.2, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 
Tel: 02633 825 989. Fax: 02633 824 939. 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Thi công xây lắp 
Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180704728 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 03/07/2018 09:46" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung 
chính: Cải tạo, mở rộng bưu điện huyện Côn Đảo và các hạng mục phụ trợ khác. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cải tạo, mở rộng bưu điện 
huyện Côn Đảo; Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh tập trung và khấu hao cơ bản tập trung tại Tổng Cty. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 09/07/2018 đến 08:30 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 408 Lê Hồng 
Phong, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 08:30 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 23/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

 
Gói thầu số 08: Xây lắp Nhà chờ thăm chiến sỹ mới hàng năm/Trung đoàn 924 

Cty cổ phần Thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Xây lắp Nhà chờ thăm chiến sỹ mới hàng 
năm/Trung đoàn 924 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737599 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 13:52". Nội dung chính: Nhà khách VIP, Dãy nhà khách, Phòng ăn VIP – Căn tin: Nhà 1 tầng.... - 
Hồ nước ngầm (3 hồ): Dung tích 20m3 - Sân đường nội bộ - Cổng tường rào - Đường liên kết giữa các nhà 
kho - San lấp mặt bằng. - Hệ thống cấp điện, cấp nước ngoài nhà, hệ thống mạng thông tin. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà chờ thăm chiến sỹ mới hàng năm/Trung đoàn 924/Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 15:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 15:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, số 01, Đường Hùng Vương, P. 1, Thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang. Tel: 073 388 3240 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Xây lắp 

Cty cổ phần Thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737574 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:52" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội 
dung chính: Hào cơ động. - Khối chắn. - Hầm ẩn nấp. - Hầm ếch. - Mâm ném lựu đạn. - Hầm quan sá. - Hầm 
chỉ huy. - Sân BTCT_Khung mái vòm. - Tường rào xây gạch; Tường rào kết hợp lưới B40. - Đường bê tông 
cốt thép dài 323,428m, rộng 6m. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thao trường huấn luyện và kiểm tra lựu đạn, đánh thuốc nổ thật tại trường bắn 908 thuộc Bộ 
CHQS tỉnh Tiền Giang. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 14:30 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 14:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 55.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, số 01, Đường Hùng Vương, P. 1, Thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang. Tel: 073 388 3240 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 
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Thi công xây dựng công trình 04 phòng học và nhà hiệu bộ 
Ban Quản lý dự án xây dựng công trình 04 phòng học và nhà hiệu bộ Trường THCS xã Xuân Phong 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình 04 phòng học và nhà hiệu bộ Trường 
THCS xã Xuân Phong "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732714 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 13:55" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Nhà 
hiệu bộ: 01 phòng hiệu trưởng + phòng kho; 01 khu cầu thang chung; 01 phòng hội trường; hành lang + 04 
phòng học: 04 phòng học; 01 khu cầu thang chung; hành lang + Nhà học 2 tầng. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 300 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: 04 phòng học và nhà hiệu bộ trường THCS xã Xuân Phong. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 21/07/2018 đến 08:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 08:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 36.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở UBND xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Sửa chữa, mở rộng CHXD Số 3 và CH DMN Gas số 3  

Cty cổ phần Kiến Trúc THome  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa, mở rộng CHXD Số 3 và CH DMN Gas số 3 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737489 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 12:15". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 05 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa, mở rộng CHXD Số 3 và CH DMN Gas số 3. 
Nguồn vốn: Vốn Cty. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 01/08/2018. Mở thầu: 08:00 ngày 01/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng quản lý kỹ thuật Cty xăng dầu Quảng Trị;,Số 02 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
 
Thi công xây dựng  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737094 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:52" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng 03 phòng học+04 phòng chức năng+ nhà vệ sinh+ nhà bảo vệ+ 
ngoại thất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường THCS Bản Cầm xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng. 
Nguồn vốn: Vốn NSTW đầu tư chương trình MTQG xây dựng NTM+ Nhân dân đóng góp. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng, SN 53 đường 19/5, thị trấn Phố Lu, 
huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tel: 0214 386 2026. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15+16) 
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Hàng rào, sân bê tông, nhà xe GV-HS  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hóa  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hàng rào, sân bê tông, nhà xe GV-HS, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh 
trường Tiểu học Linh Thông huyện Định Hóa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737227 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 16/07/2018 11:08" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung 
chính: * Kè đá - hàng rào, Cổng chính, sân bê tông: - Xây dựng mói hệ thống kè đá có chiều đai 83,05 - Xây 
dựng mới hàng rào giáp đường dân sinh có chiều dài 67,81m bằng gạch không nung mác 75#, xây bằng VXM 
mác 50#, trát VXM mác 75#. Quét vôi ve hàng rào trát lại. - Làm mới sân bê tông trước nhà lớp học . cải tạo lại 
cổng chính, ốp đá granite trụ cổng, sơn lại toàn bộ cánh cổng , làm mới biển hiệu tên trường. * Nhà để xe giáo 
viên: -Xây dựng mới nhà để xe giáo viên: Nhà để xe có kích thước 9,6mx3,8m. Có bước gian là 3,2m nhịp 
3,8m. * Nhà bảo vệ: -Xây dựng mới nhà bảo vệ. Nhà bảo vệ có kích thước 3,6mx3,6m. * Nhà vệ sinh: -Xây 
dựng mới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có kích thước 3,6mx3,9m. Nhà vệ sinh chia làm hai gian nam và nữ. Một 
gian vệ sinh bao gồm khu xí, khu tiểu, khu rửa tay. Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Công trình: Hàng rào, sân bê tông, nhà xe GV-HS, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh trường Tiểu học Linh 
Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách đại phương cân đối (phần phân cho cấp huyện quản lý) và ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Định Hóa, Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, 
tỉnh Thái Nguyên. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15+16) 

 
 
Thi công xây dựng công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS xã Xuân Tiến  
Ủy ban nhân dân xã Xuân Tiến  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS xã Xuân 
Tiến "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737209 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:03" (Gói 
thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng 2 tầng Nhà hiệu bộ 
Trường THCS xã Xuân Tiến dài 33,6m; rộng 7,8m; cao 3,9m. Hệ thống điện, nước, chống sét. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 300 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà hiệu bộ Trường THCS xã Xuân Tiến. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trụ sở UBND xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
 
Thi công xây dựng 7 Trạm y tế xã  

Ban Quản lý dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị do Chính phủ Italia tài trợ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng 7 Trạm y tế xã "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737187 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:04". Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi ODA của Chính phủ Italia và vốn đối ứng của Chính phủ Việt nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 23/07/2018 đến 08:00 ngày 24/09/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 24/09/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 24/09/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 175.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban quản lý dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng 
vốn ODA của Chính phủ Italia, Số 34 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
 
Xây lắp và hạng mục chung   
Ủy ban nhân dân xã Liên Bão 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và hạng mục chung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737121 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:54". Nội dung chính: Xây dựng nhà văn hóa và 
các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 
1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà văn hóa thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão. 
Nguồn vốn: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 30/09/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/09/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 30/09/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Hội trường UBND xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
 
Gói thầu số 5: Cải tạo sửa chữa nhà lớp học, nhà đa năng và tường rào   

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Cải tạo sửa chữa nhà lớp học, nhà đa năng và 
tường rào "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736582 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:23" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, cải tạo sửa chữa nhà lớp học, nhà đa năng và các hạng mục phụ 
trợ Trường THPT Ngô Gia Tự. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:23 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
  
XL-01/2018: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa lớn năm 2018   

Bệnh viện 74 Trung ương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL-01/2018: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa lớn 
năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736891 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:31". 
Nội dung chính: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà ăn thành khoa Dinh dưỡng và nhà ăn. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa lớn năm 2018 của Bệnh viện 74 Trung Ương. 
Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 128.930.430đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện 74 Trung Ương,P.Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
Gói thầu số 05: Cải tạo sửa chữa trường Mầm non  
Ủy ban nhân dân xã Phù Khê 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Cải tạo sửa chữa trường Mầm non thôn Nghĩa Lập, 
xã Phù Khê "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180720083 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:04" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non thôn Nghĩa Lập, xã Phù Khê. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã, hỗ trợ của ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
Xây lắp công trình nhà văn hoá thôn Bài Xanh   

Ban Quản lý dự án huyện Việt Yên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình nhà văn hoá thôn Bài Xanh xã Vân Trung huyện 
Việt Yên tỉnh Bắc Giang. "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736718 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:04" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Đầu tư 
xây dựng công trinh nhà văn hoá thôn Bài Xanh xã Vân Trung với qui mô chủ yếu sau: Diện tích xây dựng 
khoảng 420m2, theo kiến trúc hiện đại, gồm 2 lối vào nhà văn hoá, sảnh đón tiếp, phòng hội trường lớn, sân 
khấu... Kết cấu công trình là bê tông cốt thép, xây tường gạch bê tông không nung, trát và sơn hoàn thiện, mái 
vì kèo thép, lợp tôn, nền lát gạch Ceramic lá nem. Hoàn thiện hệ thống điện, nước, chống sét, lắp đặt thiết bị 
văn phòng... đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà văn hoá thôn Bài Xanh xã Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. 
Nguồn vốn: Ngân sách xã và ngân sách huyện hỗ trợ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: UBND xã Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, xã Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc 
Giang. Tel: 0975 830 886 (Đ/c Hoan). 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 
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Thi công xây dựng     
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736741 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:06" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Cải tạo 02 nhà lớp học với tổng diện tích 380m2. Sửa chữa mái nhà, xử lý 
chống thấm mái. Trát lại toàn bộ nhà. Lát lại toàn bộ nền nhà. Thay thế toàn bộ cửa sổ, cửa đi, hoàn thiện lăn 
sơn. Cấp điện, thoát nước theo tiêu chuẩn. - Xây dựng mới nhà vệ sinh tổng diện tích 23,4 m2. - Làm mới sân 
bê tông tổng diện tích 520 m2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hỗ trợ nâng cấp trường học đạt chuẩn xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn dân góp, lồng 
ghép và huy động khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 01/08/2018. Mở thầu: 08:30 ngày 01/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dung huyện Tân Lạc, Khu 1, thị trấn Mường Khến, huyện 
Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16) 

 
Thi công xây dựng     

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736666 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:56" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây dựng Nhà bếp tổng diện tích là 109,62m2. - Xây dựng Nhà vệ sinh giáo 
viên tổng diện tích là 17m2. - Xây dựng Nhà vệ sinh giáo viên tổng diện tích là 25,74m2. - Xây dựng đường 
giao thông nội bộ kết cấu bê tông xi măng tổng diện tích 140m2. - Xây dựng kè chắn đất kết cấu đá hộc tổng 
chiều dài 41,5m. - Đắp đất san nền tổng diện tích 489,76m2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Hỗ trợ nâng cấp trường Mầm non xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn dân góp, lồng 
ghép và huy động khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 01/08/2018. Mở thầu: 10:00 ngày 01/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dung huyện Tân Lạc, Khu 1, thị trấn Mường Khến, huyện 
Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Gói thầu số 3 - Xây lắp toàn bộ công trình     

Cty TNHH Tư vấn thiết kế Thăng Long 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3 - Xây lắp toàn bộ công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736703 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:00" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công đường Bê tông xi măng 
tuyến đường từ nhà ông Lê Khuôn đến trường TH Phan Rí Thành 3, tổng chiều dài tuyến là 662,47m. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: <=90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bê tông xi măng giao thông đoạn từ nhà ông Lê Khuôn đến Trường TH Phan Rí Thành 3, thôn 
Bình Lễ. 
Nguồn vốn: Vốn trái phiếu chính phủ, mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hợp pháp khác. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Địa điếm 1: Cty TNHH Tư vấn thiết kế Thăng Long, số A46 Hùng Vương, P. Phú Thủy, TP. 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tel: 0252 382 9272. Fax: 0252 383 5598. Email: 04thanglong@gmail.com. Địa 
điểm 2: UBND xã Phan Rí Thành, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tel: 0252 386 2507. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 16+17) 

 
Chi phí thi công xây dựng công trình     

Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Đạ Tẻh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736655 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:54" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: San lấp mặt bằng; xây dung mương 
thoát nước; Hệ thống đèn chiếu sang; cây xanh; Giếng khoan. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Quảng trường huyện Đạ Tẻh (giai đoạn 3). 
Nguồn vốn: NSĐP. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng Đạ Tẻh- TDP4D thị trấn Đạ Tẻh, 
huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
SCL nhà điều hành sản xuất Điện lực Kỳ Anh     

Cty Điện lực Hà Tĩnh  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SCL nhà điều hành sản xuất Điện lực Kỳ Anh 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736504 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:23" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Cải tạo nhà làm việc 1 tầng 06 
phòng, diện tích 231m2 gồm có 5 phòng làm việc, mỗi phòng có diện tích 21,6m3, khu vệ sinh 21,6m; ô cầu 
thang 25,2m2 hành lang 53,2m2, sảnh chờ 23m2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: SCL nhà điều hành sản xuất Điện lực Kỳ Anh. 
Nguồn vốn: Chi phí giá thành của Tổng Cty Điện lực miền Bắc. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế Hoạch Vật tư, Cty Điện lực Hà Tĩnh, Số 06, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Thi công xây dựng     

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736069 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:18" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
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nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình nhà bếp, nhà ăn Trường Trung học phổ thông Tân Lang 
huyện Phù Yên. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:18 ngày 16/07/2018 đến 10:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. Mở thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Xây lắp  

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Q. Kiến An  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736207 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:40". Nội dung chính: Cải tạo, sửa chữa dãy nhà lớp học 2 tầng, diện tích 
377 m2; + Cải tạo, sửa chữa dãy nhà hiệu bộ 2 tầng, diện tích 425 m2; + Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ 
trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 400 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng và nhà hiệu bộ Trường THCS Đồng Hòa, Q. Kiến An. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 14:10 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Q. Kiến An, số 2 Cao Toàn, P. Trần Thành Ngọ, Q. 
Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Xây lắp  

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Q. Kiến An  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736207 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:40". Nội dung chính: Cải tạo, sửa chữa dãy nhà lớp học 2 tầng, diện tích 
377 m2; + Cải tạo, sửa chữa dãy nhà hiệu bộ 2 tầng, diện tích 425 m2; + Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ 
trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 400 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng và nhà hiệu bộ Trường THCS Đồng Hòa, Q. Kiến An. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 14:10 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Q. Kiến An, số 2 Cao Toàn, P. Trần Thành Ngọ, Q. 
Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp   

Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736360 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:08" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công cột đèn trang trí chiếu 
vườn hoa. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Trang trí chiếu sáng vườn hoa cạnh tuyến đường Như Nguyệt, thành phố Bắc Ninh. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ khác (nếu có). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:00 ngày 20/07/2018 đến 07:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 07:30 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 07:45 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Tầng 2, Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Số 2, đường Ngô Sỹ Liên, P. Kinh 
Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Thi công công trình Sơn kẻ nền Turbine   

Chi nhánh Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam Cty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công công trình Sơn kẻ nền Turbine máy phát tầng 2 và 3 - Nhà 
máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736250 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 08:48" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 70 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Công trình Sơn kẻ nền Turbine máy phát tầng 2 và 3 - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 10/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 10/08/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 17) 

 
Thi công xây dựng   

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736517 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:27". Nội dung chính: Thi công xây dựng phần móng và 
bể ngầm, các hệ thống kết cấu chịu lực (khung, cột, dầm, sàn bê tông), mái bê tông, cầu thang, hệ thống 
tường bao che. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Hội trường Huyện ủy và khối đoàn thể, huyện Thủy Nguyên. Hạng mục: Xây dựng phần thô. 
Nguồn vốn: Vốn đầu tư công phân cấp cho huyện quản lý hàng năm. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 21/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 09:10 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên, Số 13, đường Đà Nẵng, thị 
trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 18) 

 
Chi phí xây lắp + chi phí nhà tạm   

Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây lắp + chi phí nhà tạm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180735954 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 20:49". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng trường Tiểu học Dân tộc Tà Lài. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
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Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban quản lý dự án huyện Tân Phú, số 175, đường Nguyễn Tất Thành, khu 7, thị 
trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tel: 0251 369 6042. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 18) 

 
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình   
Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang   

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180724212 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 17:07" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Uỷ ban nhân dân 
huyện về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 17:07 ngày 14/07/2018 đến 17:05 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 17:05 ngày 24/07/2018. Mở thầu: 17:05 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh . 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 18) 

 
Thi công xây dựng công trình   

Chi nhánh Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Đô thị   

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180734183 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:18". Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường Tiểu học Tuy An. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Mở thầu: 09:15 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh 
ngân hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thuận An, lầu 2, khuôn viên trụ sở UBND thị xã 
Thuận An, P. Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tel: 0274 375 5323. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 18) 

 
Gói thầu số 08: Thi công xây lắp hạng mục Khối 10 phòng + Thư viện 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây lắp hạng mục Khối 10 phòng + Thư 
viện, NXGV, NXHS, Cải tạo PH hiện trạng, Cải tạo NVS, Bể nước ngầm, HTBCTĐ, HTCC, HT cấp - thoát 
nước, HT điện - CSNV, HT chống sét "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731015 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 08:30". Nội dung chính: Thi công xây lắp hạng mục: Khối 10 phòng + Thư viện; Nhà xe 
giáo viên; Nhà xe học sinh; Cải tạo phòng học hiện trạng thành các phòng chức năng; Cải tạo nhà vệ sinh, Bể 
nước ngầm; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy; Hệ thống cấp - thoát nước; Hệ thống điện – 
chiếu sáng ngoại vi; Hệ thống chống sét. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Trường tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Hưng). 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh + huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc . 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú (Khu hành chính 
UBND huyện Châu Phú), Ql91 , ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Tel/Fax/E-
mail:02963 684 825 – 02963 687 031. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
Công an huyện ChưPrông 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738007 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:59" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Xây lắp và lắp đặt thiết bị hệ thống 
PCCC. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày . Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Công an huyện, Chợ tạm thị trấn Chư Prông và Chợ Bàu 
Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí phòng cháy chữa cháy năm 2018 . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/0/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 . 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Tại Đội tổng hợp Công an huyện Chư Prông; Khu quy hoạch làng Bò thị trấn Chư Prông, 
huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Tel: 0965292966. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa và xây mới 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa và xây mới 2 phòng 
trường THCS xã Dương Đức "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737990 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 14:56" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 150 ngày . Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa và xây mới 2 phòng trường THCS xã Dương Đức. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện - Nguồn kinh phí dự phòng năm 2018 và các nguồn vốn khác. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (Địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang) . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình 
UBND thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737812 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:37" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức - Hạng mục: GPMB, san nền, khối nhà 
chính và hệ thống cấp điện, cấp nước. 
Nguồn vốn: Ngân sách thị trấn và nguồn vốn hợp pháp khác. 
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Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC:1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng . Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: UBND thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Thi công sửa chữa dãy nhà đa năng, phòng khách thuộc trụ sở Liên cơ quan 
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Cty Than Hòn Gai TKV 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công sửa chữa dãy nhà đa năng, phòng khách thuộc trụ 
sở Liên cơ quan "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737665 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
14:20" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Sửa chữa dãy nhà 
đa năng (khối nhà 2 tầng); Sửa chữa phòng Khách (khối nhà 11 tầng). Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Sửa chữa khối nhà 2 tầng (dãy đa năng), khối nhà 11 tầng (phòng khách) thuộc trụ sở Liên cơ 
quan, Số 169 Lê Thánh Tông- TP. Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh. 
Nguồn vốn: Nguồn chi phí sửa chữa lớn vật kiến trúc năm 2018 của Cty . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 29.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đầu tư- Cty than Hòn Gai- TKV, số 169 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Xây lắp + thiết bị 
Cty TNHH Thủy Út 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp + thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737457 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:32" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Mặt bằng hình chữ nhật, bước cột 3,9m, khẩu độ phòng học 6,6m, sảnh 
rộng 7,5m, cầu thang giữa rộng 4,5m, cầu thang phụ rộng 3,11m. Tầng 1 và tầng 2 cao 3,6m, mái cao 2,76m, 
chiều cao từ mặt sân tới đỉnh công trình 10,86m. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng .Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học, phòng chức năng Trường tiểu học số 1, xã Quảng Phú. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 16:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:15 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng UBND xã Quảng Phú. ĐC: xã Quảng Phú - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng 
Binh. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng các hạng mục công trình 
Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng các hạng mục công trình (trừ 
hạng mục hệ thống xử lý nước thải) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737486 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 12:10" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sửa chữa Nhà làm việc Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn 10% xổ số kiến thiết năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: trung tâm pháp lý Vĩnh Long, số 301 Trần Phú, P. 4, TP. Vĩnh Long . tỉnh Vĩnh Long. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa UBND Q. Ngô Quyền 
Cty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Lê Chân 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa UBND Q. Ngô Quyền 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737476 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:54" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND Q. Ngô Quyền. 
Nguồn vốn: Ngân sách Q.. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:30 ngày 19/07/2018 đến 14:30 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:50 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng HĐND và UBND Q. Ngô Quyền. Số 19 Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng. Tel: 0225 383 6786 . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 21+22) 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Trồng cây xanh và lát gạch vỉa hè Quảng trường khu 
đô thị Bờ Đông (giai đoạn 3) 

Ban Quản lý Công trình công cộng thị xã Hồng Ngự 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Trồng cây xanh và lát gạch 
vỉa hè Quảng trường khu đô thị Bờ Đông (giai đoạn 3) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737473 - 
00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:49" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trồng cây xanh và lát gạch vỉa hè Quảng trường khu đô thị Bờ Đông (giai đoạn 3). 
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 31/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý công trình công cộng thị xã Hồng Ngự. P. An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Thi công xây dựng công trình 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục 
chung) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737388 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:25" (Gói 
thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng công trình 
Trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Lạc, huyện Như Thanh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây mới Trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Lạc, huyện Như Thanh. 
Nguồn vốn: Vốn chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2018 là 4,5 tỷ đồng và nguồn vốn ngân 
sách xã. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 27/07/2018. Hình thức bảo 
đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc hoặc tiền mặt . 
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Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh, thị trấn Bến Sung, huyện Như 
Thanh, tỉnh Thanh Hóa . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736802 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:21" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công xây dựng Công trình: Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà àm việc đã có; nâng cấp, mở 
rộng thêm 04 phòng làm việc 02 tầng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Nguồn vốn: Theo Quyết định số 946/QĐ-SNNPTNT ngày 29/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Quảng Ngãi . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 08:30 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.100.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi, địa chỉ: 197 đường Bích Khê, P. Nghĩa 
Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Sửa chữa, cải tạo doanh trại các đơn vị trực thuộc E26 
Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động Bắc Trung Bộ 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, cải tạo doanh trại các đơn vị trực thuộc E26 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736599 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:04" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sữa chữa, cải tạo doanh trại các đơn vị trực thuộc E26. 
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 23/07/2018 đến 08:30 ngày 01/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 01/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: miễn phí . Bảo đảm dự thầu: 30.900.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động Bắc Trung Bộ, Khố 8, P. Nghi Hương, Tx Cửa Lò, Tỉnh 
Nghệ An. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Cải tạo sân bãi trong khu vực nhà kho WEC 
Cty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo sân bãi trong khu vực nhà kho WEC 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736492 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:55" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày . Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Cải tạo sân bãi trong khu vực nhà kho WEC . 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của PVCFC . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:44 ngày 16/07/2018 đến 10:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 23/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 23/07/2018 . Giá bán 1 bộ 
HSYC: miễn phí . Bảo đảm dự thầu: 6.700.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 22) 
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Gói thầu số 03: Thi công xây lắp + Chí phí hạng mục chung và Dự phòng 
Ban Quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Sơn 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp + Chí phí hạng mục chung và 
Dự phòng chi (5%) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736272 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
08:53" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: - Cổng tường rào: 
Tổng chiều dài 160m, gồm 02 loại tường rào. - Xây mới 01 Nhà sinh hoạt cộng đồng: Nhà cấp III, 01 tầng, diện 
tích xây dựng 92 m². Sân khấu gắn liền với nhà sinh hoạt cộng đồng: Tổng diện tích sân khấu 32 m². - Làm 
mới sân Bê tông bao gồm sân bóng chuyền, tổng diện tích 705,5 m2. - Bố trí Đèn chiếu sáng và hệ thống cây 
xanh tạo bóng mát trong khuôn viên trung tâm văn hóa. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày . Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Lâm Sơn. 
Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và vốn đóng góp người 
hưởng lợi . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn. Số 219, đường Lê Duẩn, 
thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 22) 

Chống xuống cấp tu bổ DTLS Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chống xuống cấp tu bổ DTLS Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736327 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:31" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) . Nội dung chính: Nội dung chính của gói thầu: + Nhà 
bia, diện tích 28.35 m2; + Nhà trưng bày, diện tích 154 m2; + Hố bom, diện tích 105.6 m2; + Sân đường nội 
bộ, bãi đậu xe, diện tích 1.574 m2; + Cổng tường rào song sắt, chiều dài L = 94,0 m; + Tường rào xây, chiều 
dài L = 178 m; + Nhà trực và bán đồ lưu niệm, nhà vệ sinh, diện tích 70,4 m; + Giếng khoan: 01 giếng; + Hệ 
thống điện, nước hoàn chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Chống xuống cấp tu bổ DTL Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. 
Nguồn vốn: Ngân sách TrungƯơng bổ sung có mục tiêu . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 13:30 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 26/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum , 238 Bà Triệu, TP. Kon Tum. Tỉnh Kon Tum. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 23) 

Cắm mốc ranh, trích đo thửa đất các thửa đất công trên địa bàn thị xã 
Cty TNHH Bạch Đằng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cắm mốc ranh, trích đo thửa đất các thửa đất công trên địa bàn thị 
xã "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735511 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:40". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cắm mốc ranh các thửa đất công trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. 
Nguồn vốn: Ngân sách thị xã (vốn sự nghiệp kinh tế). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 



 17/07/2018

 

 

TriTueAChau Pty Ltd (Cty TNHH)  Email: Office@TriTueAChau.com 

162 / 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Đồng Xoài. Đường Cách mạng tháng 8, P. Tân 
Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

 

Xây lắp phát triển điện lưới – viễn thông 

Thi công, lắp đặt trạm biến áp 560KVA và đường dây trung thế 
Cục Hải quan tỉnh Điện Biên   

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công, lắp đặt trạm biến áp 560KVA và đường dây trung thế 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737970 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:56" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thi công, lắp đặt đường dây trung 
thế và trạm biến áp 560KVA 
Thuộc dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày . Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 15:30 ngày 20/07/2018 đến 15:30 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 27/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 27/07/2018 . Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng . Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng . Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; Số 882 - Đường Võ Nguyên Giáp - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh 
Điện Biên; tel/fax/email: 02153 836 379/ 02153 825 632/ hqdienbien@customs.gov.vn. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Thi công xây dựng 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Phần cải tạo + phần cung cấp và lắp đặt 
cửa + phần điện chiếu sáng) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732167 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 15:18" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Thay 
thế hệ thống cửa cho các phòng học thuộc 2 khu giảng đường A và E. Đóng trần thả, thi công hệ thống điện 
và cải tạo các hang mục liên quan.Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày . Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Cải tạo hệ thống cửa, lắp đặt điều hòa cho các phòng học khu giảng đường A và E, Trường Đại 
học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Đại học Kinh tế . 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Số 71 Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 21) 

Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình 
Cty Điện lực Quảng Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736055 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:00". Nội dung 
chính: Thi công xây lắp đường dây 35kV, 22kV, 0,4kV và công tơ. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xử lý, khắc phục thiệt hại lưới điện sau bão số 12 năm 2017 khu vực Bắc Trà My, tỉnh Quảng 
Nam. 

mailto:hqdienbien@customs.gov.vn�
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Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản và vay thương mại năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư – Cty Điện lực Quảng Nam, số 05 - Trần Hưng Đạo - TP Tam Kỳ - 
Quảng Nam, Tel: 0235 222 0210/222 0310. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 20) 

09-XDCB18: Nâng công suất 
Cty Điện lực Ba Đình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 09-XDCB18: Nâng công suất các TBA trên địa bàn Q. Ba Đình giai 
đoạn 2 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733390 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
10:40" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 
ngày,. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng công suất các TBA trên địa bàn Q. Ba Đình giai đoạn 2 năm 2018. 
Nguồn vốn: ĐTXD 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:40 ngày 16/07/2018 đến 15:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 2.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

Xây dựng 13 tuyến cáp ngầm 
TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng 13 tuyến cáp ngầm trên địa bàn Phù Mỹ, Quy Nhơn, Tây 
Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Định "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735693 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 14/07/2018 18:54" Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 
túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án kiên cố phòng chống thiên tai Viettel năm 2018 tại 25 tỉnh ven biển. 
Nguồn vốn: ĐTPT. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 66.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL_Tòa nhà Thái Bình, ngõ 19, phố Duy Tân, Hà Nội 
(0986679966) 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2) 

NPC LM-NCS.110kV-G08 
Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Cty Điện lực miền Bắc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: NPC LM-NCS.110kV-G08: Xây lắp các dự án Lắp MBA T2 TBA 
110kV Trực Ninh, Lắp MBA T2 TBA 110kV Thanh Nông, Lắp MBA T2 TBA 110kV Sơn Dương, NCS MBA T2 
TBA 110kV Hải Hậu và NCS MBA T2 TBA 110kV Móng Cái "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180724764 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:52" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ 
sơ. 
Thuộc dự án: Các dự án lắp máy và nâng công suất các TBA 110kV: Vân Trung, Bỉm Sơn, Trực Ninh, Thanh 
Nông, Sơn Dương, Phú Bình, Hải Hậu, Móng Cái. 
Nguồn vốn: EVN NPC. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:52 ngày 13/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: miễn phí. bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 2+3) 

NPC LM-NCS.110kV-G07 
Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Cty Điện lực miền Bắc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: NPC LM-NCS.110kV-G07: Xây lắp các dự án Lắp MBA T2 TBA 
110kV Vân Trung, Lắp MBA T2 TBA 110kV Bỉm Sơn và NCS MBA T1 TBA 110kV Phú Bình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180728491 - 01. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:30" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Các dự án lắp máy và nâng công suất các TBA 110kV: Vân Trung, Bỉm Sơn, Trực Ninh, Thanh 
Nông, Sơn Dương, Phú Bình, Hải Hậu, Móng Cái. 
Nguồn vốn: EVN NPC. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:48 ngày 13/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: miễn phí. bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

 (Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

Xây lắp 
Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736819 
- 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:26" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 
Nội dung chính: Kéo mới khoảng 133 976m cáp quang cống dung lượng từ 48Fo đến 96Fo: + Kéo mới cáp 
quang cống 96Fo có băng thép chiều dài: 65 205m + Kéo mới cáp quang cống 48Fo có băng thép chiều dài: 
68 771m − Lắp đặt măng sông 96Fo: 17 bộ. − Lắp đặt măng sông 48Fo: 09 bộ. − Lắp đặt mới tổng 2 434m 
tuyến 2 ống PVC F110. − Xây mới tổng số 51 bể 1 đan dọc các loại. − Nâng tổng số 77 bể các loại lên 0,3m.. 
thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mở rộng, nâng cấp các tuyến cáp quang trung kế đợt 1 năm 2018 khu vực các Trung tâm Viễn 
thông 3,4,9. 
Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:35 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Phòng 201 nhà G – 75 Đinh Tiên Hoàng, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

Xây dựng 03 tuyến cáp ngầm 
TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng 03 tuyến cáp ngầm trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735637 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 17:51" 
(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án kiên cố phòng chống thiên tai Viettel năm 2018 tại 25 tỉnh ven biển. 
Nguồn vốn: Đầu tư Phát triển. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 17:51 ngày 14/07/2018 đến 14:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Xây dựng 8 tuyến cáp ngầm 
TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng 8 tuyến cáp ngầm trên địa bàn Phú Lộc, Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735695 - 00. Thời điểm đăng tải: 
14/07/2018 18:53" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp 
đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kiên cố phòng chống thiên tai Viettel năm 2018 tại 25 tỉnh ven biển. 
Nguồn vốn: Đầu tư Phát triển. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 54.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL_Tòa nhà Thái Bình, ngõ 19, phố Duy Tân, Hà Nội 
(0986679966) 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

Xây dựng 9 tuyến cáp ngầm 
TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng 9 tuyến cáp ngầm trên địa bàn Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735694 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 
18:54" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực hiện hợp đồng: 75 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kiên cố phòng chống thiên tai Viettel năm 2018 tại 25 tỉnh ven biển. 
Nguồn vốn: Đầu tư Phát triển. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 33.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL_Tòa nhà Thái Bình, ngõ 19, phố Duy Tân, Hà Nội 
(0986679966) 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3) 

Xây dựng 12 tuyến cáp ngầm 
TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng 12 tuyến cáp ngầm trên địa bàn An Nhơn, Hoài Ân, 
Hoài Nhơn, Phù Cát, tỉnh Bình Định "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735691 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 14/07/2018 18:54" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) thời gian thực 
hiện hợp đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kiên cố phòng chống thiên tai Viettel năm 2018 tại 25 tỉnh ven biển. 
Nguồn vốn: Đầu tư Phát triển. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 46.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: TỔNG CTY MẠNG LƯỚI VIETTEL_Tòa nhà Thái Bình, ngõ 19, phố Duy Tân, Hà Nội 
(0986679966) 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 3+4) 

Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình 
Cty TNHH đầu tư và xây dựng Halinco 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736258 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:49" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Nội dung chính: Cột đèn trang trí - Lát vỉa hè + bờ bo 
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gốc cây + trồng cây - Rãnh thoát nước + hố ga, ..... thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 
Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí kiến thiết thị chính năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 16:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng.Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA huyện Phong Thổ. Địa chỉ: Thôn Hữu Nghị, TT Phong Thổ, huyện Phong Thổ, 
tỉnh Lai Châu 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 18) 

 
Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT 

Cty Điện lực An Giang  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT xóa hộ câu phụ thị xã Tân Châu 
và huyện Phú Tân năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180719616 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 13:52" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xóa hộ câu phụ (câu duôi, chia hơi) có chi phí thấp năm 2018 trên địa bàn thị xã Tân Châu và 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 
Nguồn vốn: KHCB Tổng Cty Điện Miền Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:52 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT xóa hộ câu phụ năm 2018 khu vực TP. Châu Đốc 

Cty Điện lực An Giang  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT xóa hộ câu phụ năm 2018 khu 
vực TP. Châu Đốc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180706869 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
13:33" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 
ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xóa hộ câu phụ (câu duôi, chia hơi) có chi phí thấp năm 2018 khu vực TP. Châu Đốc, tỉnh An 
Giang. 
Nguồn vốn: KHCB Tổng Cty Điện Miền Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:33 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
Gói thầu số 02: Thi công xây lắp  
Điện lực Long Thành - Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180736500 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:27" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo và nâng cấp để CQT lưới điện khu vực xã An Hòa - TP. Biên Hòa năm 2018. 
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Nguồn vốn: Vốn vay thương mại tín dụng và KHCB. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:27 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
 
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cấp điện  

Cty Điện lực Tiền Giang  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cấp điện cho khu 
công nghiệp tập trung huyện Gò Công Đông năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736551 - 
00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:27" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cấp điện cho khu công nghiệp tập trung huyện Gò Công Đông năm 2018. 
Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản của Tổng Cty Điện lực miền Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 11:27 ngày 16/07/2018 đến 10:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Mở thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 4.640.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

 
CPC-NCS.CuJut-W01: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình  

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung  

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CPC-NCS.CuJut-W01: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công 
trình Nâng công suất TBA 110kV Cư Jút "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737154 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 10:57" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 02 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng công suất TBA 110kV Cư Jut. 
Nguồn vốn: Vay thương mại. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung, số 393 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, 
Q. Hải Châu, Thành phố Đà nẵng. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 15) 

Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT xóa hộ câu phụ Long Xuyên năm 2018 
Cty Điện lực An Giang 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2 - Thi công xây dựng ĐDHT xóa hộ câu phụ Long Xuyên năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180707805 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:56" (Gói 
thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xóa hộ câu phụ (câu đuôi, chia hơi) có chi phí thấp 2018 trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An 
Giang. 
Nguồn vốn: vốn khấu hao cơ bản Tổng Cty Điện lực miền Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:56 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 14.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
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Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 
(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 14) 

Thi công bổ sung tiếp địa TBA 
Cty Điện lực Hà Tĩnh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công bổ sung tiếp địa TBA, mương thoát nước và kề móng cột 
ĐZ 110kV và phun vữa bê tông mái taluy TBA "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737957 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 16/07/2018 14:53" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung 
chính: Thi công bổ sung tiếp địa TBA, mương thoát nước và kề móng cột ĐZ 110kV và phun vữa bê tông mái 
taluy TBA 110kV Hương Khê. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Hương Khê. 
Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản của Tổng Cty Điện lực miền Bắc. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 9:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 31/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 59.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư - Cty Điện lực Hà Tĩnh - Số 06 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố 
Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

(Gia hạn) Thi công xây lắp cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình  
Cty Điện lực Duyên Hải  

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Thi công xây lắp cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180700428 - 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2018 10:04" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Di dời và tái bố trí lưới điện phục vụ nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2 huyện Cần Giờ. 
Nguồn vốn: Đền bù và một phần KHCB. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:04 ngày 02/07/2018 đến 10:30 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 16/07/2018. Mở thầu: 10:30 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 10:30 ngày 18/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 18/07/2018. Mở thầu: 10:30 ngày 18/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Điều chỉnh) TV-06-ATHH: Đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công 
Ban QLDA Điện lực miền Nam  

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và 
Thời điểm đóng thầu: TV-06-ATHH: Đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công. 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180654663 - 00. Thời điểm đăng tải: 20/06/2018 14:12". Nộ dung 
chính: Lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: ĐD 220kV Kiên Bình - Phú Quốc. 
Nguồn vốn: SPC. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 26/06/2018 đến 09:00 ngày 18/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 18/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 18/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 184.400.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam, Tầng 5, tòa nhà EVNSPC, 16 Âu Cơ, P. Tân Sơn 
Nhì, Q. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Tel: 028 2243 8626. Fax: 028 2220 0493. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Nay xin điều chỉnh: 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 26/06/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 31/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Gói thầu XL: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng công trình 
CN Tổng Cty Điện lực TP HCM TNHH - Cty Điện lực Tân Thuận 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180723056 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:28" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: SCL Cải tạo lưới hạ thế các trạm chiếu sáng công 
cộng và di dời hệ thống đo đếm hạ thế trên máy biến áp trong KCX Tân Thuận. 
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:28 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Gói 9: Thi công xây lắp Công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV 
Tổng Cty Điện Lực Miền Nam TNHH 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 9: Thi công xây lắp Công trình phân pha dây dẫn đường dây 
110kV từ 173 Rạch Giá 2 - 172 Minh Phong "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180712503 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 16/07/2018 14:20". Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 173 Rạch Giá 2 - 172 Minh 
Phong. 
Nguồn vốn: Tổng Cty Điện lực miền Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:20 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 203.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Thi công xây dựng và mua bảo hiểm 
Chi nhánh Tổng Cty Điện lực TP HCM TNHH – Cty Điện lực An Phú Đông 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình: Xây dựng mới lộ ra 
Thợ Du, Cầu Đồng trạm 110kV Thạnh Lộc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180721187 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 16/07/2018 10:11" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: “Xây dựng 
mới lộ ra 22 kV Thợ Du, Cầu Đồng - trạm 110 kV Thạnh Lộc”. 
Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:11 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Cung cấp VTTB và thi công xây lắp 
Chi Nhánh Tổng Cty Điện Lực TP.HCM TNHH - Cty Điện Lực Bình Phú 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây lắp 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736338 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:15" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
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thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống Công nghệ thông tin Cty 
Điện lực Bình Phú năm 2018. 
Nguồn vốn: SCL năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:15 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 8.008.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Gói 09: Thi công xây lắp 
Tổng Cty Điện Lực Miền Nam TNHH 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 09: Thi công xây lắp (từ TBA 110kV Hồng Ngự tới trụ 46A) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732409 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 21:27". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Công trình 
phân pha dây dẫn đường dây 110kV An Long - Hồng Ngự. 
Nguồn vốn: ĐTXD SPC. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 21:27 ngày 15/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 125.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10) 

Gói 10: Thi công xây lắp 
Tổng Cty Điện Lực Miền Nam TNHH 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 10: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180678486 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:25". Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Công trình: Phân pha đường dây 110kV Long An - 171 
Tân Hương. 
Nguồn vốn: Vốn ĐTXD. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:25 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 203.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 10 + 11) 

Gói 10: Thi công xây dựng 
Tổng Cty Điện lực miền Nam TNHH 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 10: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180678755 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:46". Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Công trình: Phân pha dây dẫn ĐD 110kV 179 Trảng 
Bàng 2 - Phước Đông - Phước Đức. 
Nguồn vốn: Vốn ĐTXD. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:46 ngày 14/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 115.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Thi công khu điện dịch 
Cty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công khu điện dịch (đóng cọc, nâng nền, thay tôn mái) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734787 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 09:30" (Gói thầu 
dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Nội dung chính: Cải tạo nhà xưởng hiện hữu: đóng 
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cọc, nâng nền, thay tôn mái. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Di dời và quy hoạch sản xuất tại các Xí nghiệp thuộc Cty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền 
Nam. 
Nguồn vốn: Tự bổ sung và vay thương mại. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 23/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:05 ngày 31/07/2018. Gía bán HSYC: 
500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Cty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam, số 321 Trần Hưng Đạo, P Cô Giang, Q 1, 
T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 11) 

Bảo dưỡng định kỳ cột anten 
Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng Cty Viễn thông MobiFone 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ cột anten cho các trạm thuộc Trung tâm mạng 
lưới MobiFone miền Bắc năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736323 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 09:00". Nội dung chính: Gói thầu được chia làm 4 phần độc lập: - Phần 1: Bảo dưỡng 
định kỳ cột anten cho các trạm khu vực Đài viễn thông Hà Nội 1, Hà Nội 2 thuộc Trung tâm Mạng lưới 
MobiFone miền Bắc – năm 2018. Giá trị bảo đảm dự thầu là 10.000.000 đ (Bằng chữ: Mười triệu đồng). - Phần 
2: Bảo dưỡng định kỳ cột anten cho các trạm khu vực Đài viễn thông Hải Phòng, Nam Định thuộc Trung tâm 
Mạng lưới MobiFone miền Bắc – năm 2018. Giá trị bảo đảm dự thầu là 30.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu 
đồng). - Phần 3: Bảo dưỡng định kỳ cột anten cho các trạm khu vực đài viễn thông Nghệ An thuộc Trung tâm 
Mạng lưới MobiFone miền Bắc – năm 2018. Giá trị bảo đảm dự thầu là 16.000.000 đ (Bằng chữ: Mười sáu 
triệu đồng). - Phần 4: Bảo dưỡng định kỳ cột anten cho các trạm khu vực đài viễn thông Thái Nguyên, Vĩnh 
Phúc thuộc Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc – năm 2018. Giá trị bảo đảm dự thầu là 29.000.000 đ 
(Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Bảo dưỡng định kỳ cột anten cho các trạm thuộc Trung tâm mạng lưới 
MobiFone miền Bắc năm 2018. 
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:30 ngày 19/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 85.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, Tầng 7 Tòa nhà 
MobiFone số 811A Giải Phóng, P Giáp Bát, Q Hoàng Mai 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

CT.TB5: Cung cấp, lắp đặt và thi công 
Ban Quản lý dự án số 3 thuộc Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CT.TB5: Cung cấp, lắp đặt và thi công xây dựng đường dây trung 
thế, trạm biến áp nhà CT1-CT2 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738177 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 15:24". Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại và dịch vụ công cộng tại ô đất A10 
thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, Q Cầu Giấy, Hà Nội. 
Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu; vốn vay và vốn huy động. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Ban quản lý dự án số 3 - Tầng 32, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, 
Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 (Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 
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Tuyển chọn tư vấn 

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738087 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:10". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Hệ thống 
mương thoát nước kết hợp đường giao thông nông thôn kết nối Hoài Đức - Phúc Thọ. 
Nguồn vốn: Ngân sách TP hỗ trợ mục tiêu, Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. .Chi tiết liên hệ: Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức, TT Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP Hà 
Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu 12-GS-ĐTXD: Giám sát 
Cty Điện lực Phú Xuyên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 12-GS-ĐTXD: Giám sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180737980 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:57". Nội dung chính: Giám sát thi công xây dựng 
và lắp đặt thiết bị công trình: 1.Tạo mạch vòng liên thông theo tiêu chí N-1 lộ ĐDK 373E1.39 Thanh Oai kết nối 
ĐDK 375, 377E10.4 (Tía); 2. Xây dựng mới các Trạm Biến Áp huyện Phú Xuyên năm 2018 (giai đoạn 2); 3. 
Cải tạo đường dây hạ thế Cty Điện 2.lực Phú Xuyên giai đoạn 2 năm 2018; 4. Nâng cao năng lực lưới điện hạ 
thế trên địa bàn Huyên Phú Xuyên năm 2018; 5. Khép mạch đường dây trung thế thuộc các lộ ĐDK 
474,476E10.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ 
sơ. Dự án: Gói thầu 12- GS-ĐTXD các công trình:Tạo mạch vòng liên thông theo tiêu chí N-1 lộ ĐDK 
373E1.39 Thanh Oai kết nối ĐDK 375, 377E10.4 (Tía); Xây dựng mới các Trạm Biến Áp huyện Phú Xuyên 
năm 2018 (giai đoạn 2); Cải tạo đường dây hạ thế Cty Điện lực Phú Xuyên giai đoạn 2 năm 2018; Nâng cao 
năng lực lưới điện hạ thế trên địa bàn Huyên Phú Xuyên năm 2018;Khép mạch đường dây trung thế thuộc các 
lộ ĐDK 474,476E10.4. 
Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:30 ngày 19/07/2018 đến 15:30 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 16:00 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư - Cty Điện lực Phú Xuyên Địa chỉ: TT Phú Xuyên – 
huyện Phú Xuyên - Hà Nội Tel: 02462940025 Fax: 043 385 4104 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

10-GS18: Tư vấn giám sát thi công 
Cty Điện lực Ba Đình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 10-GS18: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt công trình Tăng cường 
đường trục hạ thế các TBA trên địa bàn Q Ba Đình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737114 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:53". Nội dung chính: tư vấn giám sát thi công lắp đặt công trình. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Tăng cường 
đường trục hạ thế các TBA trên địa bàn Q Ba Đình. 
Nguồn vốn: ĐTXD 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: P.KHVT Cty Điện lực Ba ĐÌnh - Số 6 Hàng Bún - Ba Đình - Hà nội. SDT: 
02422191816 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 
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Gói thầu số 07-2018-TVTK: Lập BCKTKT 
Cty Điện lực Quốc Oai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07-2018-TVTK: Lập BCKTKT công trình Xây dựng mới 
các TBA và đường trục hạ thế cấp điện vùng quy hoạch chuyển đổi huyện Quốc Oai giai đoạn 1 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736214 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:00". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Xây dựng mới 
các TBA và đường trục hạ thế cấp điện vùng quy hoạch chuyển đổi huyện Quốc Oai giai đoạn 1. 
Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 06/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 06/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 06/08/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Chi tiết liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734132 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:47". Nội dung 
chính: Giám sát thi công xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Phúc Tiến - Vân Từ (GĐ1). Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 350 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Đường giao 
thông liên xã Phúc Tiến - Vân Từ (GĐ1). 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách TP hỗ trợk. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:50 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:40 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:50 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
1..000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734134 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:47". Nội dung 
chính: Giám sát thi công xây dựng công trình Đường Quang Lãng - Duy Tiên nối hai huyện Phú Xuyên TP Hà 
Nội với huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng: 350 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Đường Quang Lãng - Duy Tiên nối hai huyện Phú Xuyên TP Hà Nội với 
huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách TP hỗ trợ có mục tiêu. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 14:40 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:40 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:50 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
1..000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734136 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:47". Nội dung 
chính: Giám sát thi công xây dựng công trình Đường Thao Chính - Đại Nam - Nam Triều, huyện Phú Xuyên. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 350 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: 
Đường Thao Chính - Đại Nam - Nam Triều. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách TP hỗ trợ có mục tiêu. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:40 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:40 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:40 ngày 09/08/2018. Gía bán HSMT: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

09-GS18: Giám sát công trình 
Cty Điện lực Ba Đình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 09-GS18: Giám sát công trình Nâng công suất các TBA trên địa 
bàn Q Ba Đình giai đoạn 2 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737134 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 10:55". Nội dung chính: Giám sát thi công lắp đặt cho gói thầu. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Nâng công suất các TBA trên 
địa bàn Q Ba Đình giai đoạn 2 năm 2018. 
Nguồn vốn: ĐTXD 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:30 ngày 19/07/2018 đến 15:30 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: P.KHVT Cty Điện lực Ba Đình - Số 6 Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội. Tel. 02422 
191 816 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu 1: Xây dựng và triển khai 05 phân hệ 
Cty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Xây dựng và triển khai 05 phân hệ còn lại thuộc hệ 
thống FMIS/MMIS; Hoàn thiện, nâng cấp và hiệu chỉnh hệ thống phân hệ Kế hoạch tài chính theo chế độ quy 
định hiện hành - Giai đoạn 2 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736749 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:17". Nội dung chính: Xây dựng và triển khai 05 phân hệ còn lại thuộc hệ thống FMIS/MMIS; - 
Hoàn thiện, nâng cấp và hiệu chỉnh hệ thống phân hệ Kế hoạch tài chính theo chế độ quy định hiện hành - Giai 
đoạn 2.. Thời gian thực hiện hợp đồng: 165 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự 
án: Phương án Xây dựng và triển khai 05 phân hệ còn lại thuộc hệ thống FMIS/MMIS và phương án Hoàn 
thiện, nâng cấp và hiệu chỉnh hệ thống phân hệ Kế hoạch tài chính theo chế độ quy định hiện hành. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư xây dựng và chi phí sản xuất của EVN cấp cho EVNICT. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:00 ngày 19/07/2018 đến 15:30 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:45 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: Phòng 18.05, Tầng 18 - Tháp A, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P Trúc Bạch, 
Q Ba Đình, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu số 15: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT hạng mục di 
chuyển, hạ ngầm hệ thống đường điện "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737952 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 14:55". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu Ái Mỗ, Km1+690 Quốc lộ 21, thị xã Sơn Tây. 
Nguồn vốn: Ngân sách TP. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 09/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 09/08/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội; số 01 
Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội; Tel: 02432 808 899; Fax 0243 2818 899; Email: 
vanthu_bqldadtxdctgt@hanoi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình 
Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737177 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:07". Nội dung 
chính: Kiểm toán từng gói thấu thuộc dự án, thực hiện theo quy chế kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam 
và quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 
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tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: Dự án ĐTXD CT Đài KSKL Buôn Ma 
Thuột. 
Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
1.500.000 đồng. Chi tiết liên hệ: Ban Quản lý các dự án - Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam - phòng 810, tầng 8, 
tòa nhà B - 5/200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT, thiết kế bản vẽ thi công và 
hồ sơ mời thầu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736621 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
10:05". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự 
án: Lắp các ngăn lộ 110kV tại các trạm biến áp 220kV Yên Bái và Tràng Bạch (TVTK). 
Nguồn vốn: EVNNPT. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:05 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 06/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 06/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 06/08/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Chi tiết liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (bao gồm TBA) 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (bao gồm TBA) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733729 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:54". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 16 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự án: đầu tư xây 
dựng trụ sở chi nhánh VCB Bắc Sài Gòn. 
Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động kinh doanh của VCB. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 08/08/2018. Gía bán HSMT: 
1,.000.000 đồng. Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý XDCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Tầng 3 
Tòa nhà VCB Tower, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (024) 3 9343137 - 1225 và Fax : (024) 
3 9364526 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 
Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737481 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 12:02". Nội dung 
chính: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm non Tăng Nhơn 
Phú A. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú A. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:30 ngày 20/07/2018 đến 15:30 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý đầu tư xây dung công trình Q. 9, số 420 Hai Bà Trưng, P. Hiệp Phú, Q. 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 13) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị 
Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736166 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:45". Nội dung 
chính: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị các hạng mục nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật 
thuộc dự án Đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính, thành phố Hải Phòng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
Trong thời gian thi công. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 9:00 ngày 19/07/2018 đến 9:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải, số 32 Điện Biên Phủ, P. Máy 
Tơ, Q. Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Gói thầu số 3: Tư vấn giai đoạn lập TKKT, BVTC, HSMT 
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn giai đoạn lập TKKT, BVTC, HSMT, quan trắc 
môi trường, đo đạc, lập hồ sơ giải thửa phục vụ công tác đền bù GPMB và tổ chức thực hiện công tác bồi 
thường GPMB, tái định cư "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736671 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:56". Nội dung chính: Khảo sát phục vụ lập TKKT, tư vấn giai đoạn lập TKKT, BVTC, HSMT, 
quan trắc môi trường, đo đạc, lập hồ sơ giải thửa phục vụ công tác đền bù GPMB và tổ chức thực hiện công 
tác bồi thường GPMB, tái định cư. Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát. 
Nguồn vốn: EVNNPT. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 9:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA các công trình điện miền Trung Số 478 Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736628 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:50". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thọ Tường bắc qua Sông La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh. 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh từ các nguồn tiết kiệm chi, tăng thu (bao gồm cả tăng thu tiền đất) vốn kết 
dư ngân sách; nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cân đối cho địa phương (nếu có) và huy động các nguồn 
vốn khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:30 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:40 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, Số 143 đường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 
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Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị 
Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736713 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:04". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 24 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nhà công vụ giáo viên xã Bưng Riềng, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 
Nguồn vốn: NS tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:30 ngày 10/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu; số 123, Bạch Đằng, P. Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180715147 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:29". Nội dung 
chính: Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu và khảo sát, điều tra, đo đạc bổ sung thông tin, dữ liệu phục vụ 
thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển; phân tích, đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ; Lập danh 
mục các khu vực phải thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển; Xác định chi tiết đường mực nước triều cao trung 
bình nhiều năm cho khu vực bờ biển tỉnh Nam Định trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thiết lập hàng lang bờ biển tỉnh Nam Định. 
Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã giao trong dự toán ngân sách hàng năm và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác của đơn vị. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 23/07/2018 đến 8:00 ngày 13/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 13/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 13/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, 1A Trần Tế Xương - P. Vi Hoàng - TP Nam 
Định - tỉnh Nam Định 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732748 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:42". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 18 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cầu Chuối Km103+558 (Quốc lộ 45 cũ), huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 15 tỷ, ngân sachs huyện Nông Cống và huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:42 ngày 16/07/2018 đến 9:30 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:30 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công 
nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737100 - 
00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:53". Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 
Thanh Hóa. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện và huy động hợp pháp khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 9:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc; Phố Lê Hoàn, TT Ngọc Lặc, huyện 
Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án xây dựng Khu đô thị Cồn Văn Lý 
Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án xây dựng Khu đô thị Cồn 
Văn Lý huyện Hải Hậu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737137 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:57". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án xây dựng Khu đô thị Cồn Văn Lý huyện Hải Hậu. 
Nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá QSD Đất tại KĐT Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 10/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Xây dựng khu Đô thị Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu - TT Yên Định - Hải 
Hậu - Nam Định. Tel: 0228 387 7141 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 
Cty Điện lực Trà Vinh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737709 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:25". Nội dung 
chính: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành:Tổng mức đầu tư được duyệt là 103.003.219.969 đồng, 
khối lượng: Đường dây trung áp: 89.272,7 m, Đường dây hạ áp: 212.415,1 m, Trạm biến áp: 236 trạm/18.1610 
kVA. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Trà Vinh thuộc 
Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3). 
Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tổng Cty Điện lực miền Nam. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 7:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 10/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng TCKT – Cty Điện lực Trà Vinh, Số 02 Hùng Vương – P. 4 – TP.Trà Vinh – tỉnh Trà 
Vinh. Tel: 0294 385 5013. Fax: 0294 385 4580 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Tư vấn giám sát thi công 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737908 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:49". Nội dung chính: Tư vấn giám sát công trình đầu tư 
mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân các huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc Và TP Bà Rịa. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 24 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Đầu tư mở rộng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tại các huyện tân Thành, Xuyên Mộc, Châu Đức 
và thành phố Bà Rịa. 
Nguồn vốn: NS tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 09/08/2018. 
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Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 326 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, Tp 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738137 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:18". Nội dung 
chính: Gói thầu số 05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa 
Trường TH Kim Đồng cũ thành trường Mầm non thay thế Trường Mầm non 19/5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên 
Mộc. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường TH Kim Đồng cũ thành trường Mầm non thay thế Trường Mầm non 
19/5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 14:30 ngày 13/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 13/08/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 13/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Xuyên Mộc, QL55, thi trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng hạng mục: Di 
chuyển, lắp đặt mới đường ống cấp nước sinh hoạt đường Vũ Văn Hiếu (Đoạn từ Cầu Trắng đến Metro) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180730922 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 17:00". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 1 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường Vũ Văn Hiếu (đoạn từ cầu Trắng đến Đèo Bụt), thành phố Hạ Long. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hạ Long. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:30 ngày 18/07/2018 đến 9:00 ngày 07/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 07/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 07/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, Số 43, Trần Hưng Đạo, thành phố 
Hạ Long, Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
Điện lực Nhơn Trạch - Cty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đồng Nai 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731872 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:54". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 70 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: XDM đường dây mạch kép 22kV dọc đường số 2, đường số 4, đường số 9 tái cấp điện cho các 
DN trong KCN Ông Kèo do thu hồi đường dây dọc theo đê. 
Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và vốn Khấu hao cơ bản của Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:54 ngày 13/07/2018 đến 9:00 ngày 03/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 03/08/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Kiểm toán 
Cty Điện lực Quảng Ninh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kểm toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180730956 - 
01. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:05". Nội dung chính: Kiểm toán công trình. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 20 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng và cải tạo các đường dây 22kV, 35kV để nối lưới tạo mạch vòng trung áp các TBA 
110kV khu vực thành phố Hạ Long - Uông Bí - Thị xã Quảng Yên. 
Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản và tín dụng thương mại của NPC. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 19/07/2018 đến 9:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán - Cty Điện lực Quảng Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tel: 0203 221 0225. Fax: 0203 383 5802 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 
công trình (giai đoạn 1) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733738 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 07:24". Nội dung chính: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải 
tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Vộc Dầu, Xóm Mới, nhánh vào 
thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đi đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm 
Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương xã Lâm Xuyên, huyện 
Sơn Dương.. 
Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các vùng và vốn đầu tư trong cân đối 
ngân sách địa phương. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 19/07/2018 đến 8:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:00 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương, tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh 
Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Giang 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh của Ban bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe cán bộ tỉnh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733806 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 17:08". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 
Nguồn vốn: Ngân sách Đảng năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 9:00 ngày 19/07/2018 đến 9:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán tầng 3,Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, 02 Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc giang, tỉnh Bắc Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 
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Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736127 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:20". Nội dung 
chính: Gói thầu tư vấn giám xây lắp và thiết bị công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng Khu tái định cư số 1, 2, xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên. 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (Vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài dự kiến 
đặt tên là đường Hồ Núi Cốc). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:30 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:45 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Tầng 3 tòa nhà khối hành chính sự nghiệp, 
phố Đội Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Gói thầu số 02: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735477 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 15:53". Nội dung 
chính: tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trường tiểu học và các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực 
hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng mới Trường THCS Trần Quốc Toản, P. Hồng Hà, thành phố Hạ Long (tại khu đất của 
trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ cũ). 
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 7:30 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 10/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:05 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, số 43 đường Trần Hưng Đạo, P. Trần 
Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Gói thầu HB:5-TV:4 Tư vấn giám sát xây dựng gói thầu HB:5-XD:1 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu HB:5-TV:4 Tư vấn giám sát xây dựng gói thầu HB:5-XD:1 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733856 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:21". Nội dung 
chính: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu HB:5-XD:1 (11 công trình cầu, cống) thuộc Dự án thành 
phần 5, tỉnh Hòa Bình (HB:05-DAĐT:02) thuộc Hợp phần cầu - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản 
lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án thành phần 5, tỉnh Hòa Bình (HB:05-DAĐT:02) thuộc Hợp phần cầu - Dự án đầu tư xây 
dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). 
Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 19/07/2018 đến 9:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình, Số 724, 
đường Cù Chính Lan, tổ 1, P. Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 
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Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
Cty cổ phần than Vàng Danh_ Vinacomin 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732914 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 10:16" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình trạm quạt mức +215 khu Cánh gà - Cty cổ 
phần than Vàng Danh-Vinacomin. 
Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp của Chủ đầu tư. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:16 ngày 14/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Lập chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035 
Ban Quản lý các dự án quy hoạch thị xã Kỳ Anh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736219 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 08:41". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách thị xã Kỳ Anh và Chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp 
khác. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 09/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 09/08/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 09/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý đô thị và Kinh tế, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng 
Chi nhánh Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Đô thị 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180734255 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 08:24". Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường Tiểu học Tuy An. 
Nguồn vốn: NS tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:30 ngày 23/07/2018 đến 9:00 ngày 14/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 14/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 14/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thuận An, lầu 2, khuôn viên trụ sở UBND thị xã 
Thuận An, P. Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tel: 0274 375 5323 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736572 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:38". Nội dung 
chính: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị, bao gồm giám sát: Kiến trúc, kết cấu, điện, nước, 
PCCC, chống sét, hạ tầng kỹ thuật... và trang thiết bị hoàn chỉnh dự án để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công 
trình. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường Mầm non P. Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:30 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 08/08/2018. 
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Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu , Số 18 đường 3/2, P. 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 37) 

(Điều chỉnh) Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
Ban Quản lý dự án Q. Đống Đa 

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và 
Thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180676621 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 15:54". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xây dựng trường Mầm non Trung Tự. 
Nguồn vốn: NS Q.. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:54 ngày 27/06/2018 đến 15:00 ngày 18/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 18/07/2018. Mở thầu: 15:00 ngày 18/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin điều chỉnh: 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:54 ngày 27/06/2018 đến 10:00 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 19/07/2018. Mở thầu: 10:10 ngày 19/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Hủy thầu) Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu 

Thông báo hủy mời thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180730919 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 16:59". Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trường Mầm non P. Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 07:30 ngày 18/07/2018 đến 08:00 ngày 08/09/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 08/09/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 08/09/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu, số 18 đường 3 tháng 2, P. 8, 
Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

Mua sắm - dịch vụ, khác 

Gói thầu phi tư vấn: Bảo hiểm công trình lần 1 năm 2018 
Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu phi tư vấn: Bảo hiểm công trình lần 1 năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736126 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:35". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 15 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xóa bỏ điểm đấu chữ T đường dây 171, 172 E8.10 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Nhị Chiểu 
(E8.10). 
Nguồn vốn: ĐTXD (KHCB + VTM). 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:35 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: miễn phí . Bảo đảm dự thầu: 800.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc . 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Mua nguyên vật liệu và thiết bị, công nghệ phục vụ gieo tinh nhân tạo 
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua nguyên vật liệu và thiết bị, công nghệ phục vụ gieo tinh nhân 
tạo "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733535 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:26" . Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày . Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Mua nguyên vật liệu và thiết bị, công nghệ phục vụ gieo tinh nhân tạo. 
Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh (Cấp cho đơn vị chủ trì dự án). Thời gian phát hành YCBG: 
từ 16:26 ngày 13/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 09:00 
ngày 27/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Cung cấp dầu Diezen 0,05S 
Cty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dầu Diezen 0,05S "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180723295 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:55". Nội dung chính: Sơ tuyển nhà thầu có đủ 
năng lực cung cấp dầu Diesel 0.05S cho Nhà máy điện An Hội , Điện lực Côn Đảo. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm dầu Diezen 0,05S cho máy phát điện tại Điện lực Côn Đảo các tháng cuối năm 2018 
và quý I/2019. 
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh. Thời gian phát hành HSMST: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 
31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 31/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch – Vật tư, Cty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, 60 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Thí nghiệm mẫu đất trong phòng, phục vụ dự án khảo sát Địa chất 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thí nghiệm mẫu đất trong phòng, phục vụ dự án khảo sát Địa chất 
công trình lô 16-1/15 và lô 09-3/12 của Vietsovpetro trong năm 2018 (DV-201/18-NIPI và DV-204/18-NIPI) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737534 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:28". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 1 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm thường xuyên Lô 16-1/15 và 09-3/12 năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn để lại phục vụ sản xuất lô 16-1/15 và 09-3/12 năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Liên danh Việt Nga Vietsovpetro, Tầng 12 tòa nhà bộ máy điều hành, 105 Lê Lợi, Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện Thoại: 064 383 9871 –Mr Minh 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Thuê giặt ủi đồ vải của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2018-2019 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê giặt ủi đồ vải của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2018-2019 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736951 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:38". Nội dung 
chính: Thuê giặt ủi đồ vải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2018-2019. Thời gian thực hiện hợp 
đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ . 
Thuộc dự án: Nguồn thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh (viện phí)của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2018-2019. 
Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh (viện phí)của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2018-2019 . 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 03/08/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 03/08/2018 . Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, Số 05 đường Phạm Ngọc Thạch, P. Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương . 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 Trang 34) 

Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại hộp 180ml thực hiện 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Ngãi 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại hộp 180ml thực hiện 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738109 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 15:15". Nội dung 
chính: Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại hộp 180ml thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy 
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2018. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại hộp 180ml thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả phòng, 
chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020. 
Nguồn vốn: Quyền định số 47/QĐ-SYT ngày 05/01/2018 của Sở y tế Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu, chi 
ngân sách Nhà nước năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 02/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 57.669.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch - Tài chinh , Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Ngãi, 224 
Nguyễn Du - Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 25) 

Gói 03: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2018 
Cty cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Nam Việt 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 03: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ 
năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737286 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:14". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2018. 
Nguồn vốn: Dự phòng ngân sách năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:15 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban CHQS tỉnh Bạc Liêu, số 244, Đ23/8, P. 8, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tel: 02913 955 
318. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Cung cấp phèn đơn dùng cho xử lý nước sinh hoạt 
Cty cổ phần Nước sạch Vinaconex 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp phèn đơn dùng cho xử lý nước sinh hoạt 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737061 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:51". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 17 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp hóa chất dùng cho xử lý nước sinh hoạt. 
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay ngân hàng. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 10:15 ngày 08/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:15 ngày 08/08/2018 Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 08/08/2018. Giá bán 1 bộ HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 230.686.770 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
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Chi tiết xin liên hệ: Ban Kinh doanh & PTTT - Cty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, xóm Vật Lại, xã Phú 
Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 26) 

Cung cấp dịch vụ thuê kho chứa hàng hóa vi phạm 
Cục Hải quan Thành phố Hồ chí Minh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ thuê kho chứa hàng hóa vi phạm thuộc Cục Hải 
quan TP. Hồ Chí Minh "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737699 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 14:19". Thời gian thực hiện hợp đồng: 29 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thuê kho chứa hàng hóa vi phạm thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:15 ngày 19/07/2018 đến 14:15 ngày 01/08/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:15 ngày 01/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 01/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.353.034 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài vụ quản trị - Cục Hải quan Thành phố Hồ chí Minh, 21 Tôn Đức Thắng, P. Bến 
Nghé, Q. 1, Tp HCM. 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Cty dịch vụ MobiFone khu vực 2 
Cty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Cty dịch vụ MobiFone khu vực 2 
từ tháng 9/2018 đến 31/12/2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736346 - 00. Thời điểm đăng 
tải: 16/07/2018 09:12". Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 Tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 
túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Cty dịch vụ MobiFone khu vực 2 từ tháng 9/2018 đến 
31/12/2018. 
Nguồn vốn: Chi phí SXKD 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:05 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 59.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Tổ xét thầu, phòng 603, tòa nhà MM18 Trường Sơn, P. 14, Q. 10, TP HCM 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Thuê biển quảng cáo tấm lớn quảng bá thương hiệu Agribank 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Văn phòng đại diện Khu vực miền Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê biển quảng cáo tấm lớn quảng bá thương hiệu Agribank tại 
tuyến đường TP.HCM đi Bình Dương "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737091 - 00. Thời điểm 
đăng tải: 16/07/2018 10:53". Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thuê biển quảng cáo tấm lớn quảng bá thương hiệu Agribank tại tuyến đường TP.HCM đi Bình 
Dương. 
Nguồn vốn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 16:00 ngày 19/07/2018 đến 16:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:10 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Văn phòng đại diện khu vực 
miền Nam, số 02 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12+13) 
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Mua sắm doanh cụ 
Cty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Lê Nguyên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm doanh cụ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180735865 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 11:50". Nội dung chính: Cung cấp doanh cụ theo dự toán 
được duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Doanh trại tiểu đoàn trinh sát 47/BTM/QK7. 
Nguồn vốn: Ngân sách quốc phòng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:10 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: phòng Hậu cần, Quân khu bộ/BTM, số 17a Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM. Tel: 
098 244 1920 (A. Hà). 

(Báo Đấu Thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 12) 

Mua tủ bảo quản và trưng bày mẫu vật Rùa Hồ Gươm 
Phòng Văn hóa và Thông tin Q. Hoàn Kiếm 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua tủ bảo quản và trưng bày mẫu vật Rùa Hồ Gươm 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733159 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:51" Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 02 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua tủ bảo quản và trưng bày mẫu vật Rùa Hồ Gươm. 
Nguồn vốn: Ngân sách UBND Q. Hoàn Kiếm năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 02/08/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 02/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 02/08/2018. 
Giá bán HSMT: 1.500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Văn hóa và Thông tin Q. Hoàn Kiếm - 126 Hàng Trống, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 
Kiếm , Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Trang bị đồng phục cho CBNV tại TSC BIDV 2018 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị đồng phục cho CBNV tại Trụ sở chính BIDV 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737944 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:53" thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trang bị đồng phục cho CBNV tại TSC BIDV 2018. 
Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh của BIDV. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:30 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 990.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài vụ Kho quỹ - Văn phòng BIDV - Tầng 16 - Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm 
- Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 5) 

Nguyên, vật liệu 
Viện Di truyền Nông nghiệp 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nguyên, vật liệu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736739 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:07" Nội dung chính: Mua nguyên, vật liệu. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Dự án SXTN Sản xuất thử nghiệm giống nấm dạng dịch thể đối với một số loại nấm chủ lực 
thuộc Đề án Sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu thuộc Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 
2020. 
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Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 23/07/2018 đến 09:30 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 09:30 ngày 30/07/2018. thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện Di truyền Nông nghiệp, đường Phạm Văn Đồng, q. bắc Từ Liêm, TP. Hà nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 6) 

Gói thầu 01: Mua bầu chè giống 
CTY CỔ PHẦN CHÈ ĐƯỜNG HOA 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Mua bầu chè giống 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737745 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:28" Nội dung 
chính: Mua bầu chè giống; hạt cốt khí thuộc dự án Phát triển sản xuất sản phẩm chè đường hoa hữu cơ kết 
hợp du lịch sinh thái tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày. Phương thức 
lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Phát triển sản xuất sản phẩm chè đường hoa hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hải Hà 
tỉnh Quảng Ninh. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 08:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty cổ phần chè Đường Hoa. Địa chỉ: Thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 
Ninh 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Cung cấp quà tặng nhân ngày thành lập doanh nghiệp năm 2018 
Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 3-Chi nhánh Tổng Cty Viễn Thông Mobifone 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp quà tặng nhân ngày thành lập doanh nghiệp năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736489 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:00" thời 
gian thực hiện hợp đồng: 5 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp quà tặng nhân ngày thành lập doanh nghiệp năm 2018. 
Nguồn vốn: chi phí hoạt động SXKD năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 16/07/2018 đến 15:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 23/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 5.650.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Trang phục làm việc 
Cty Điện lực Hậu Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang phục làm việc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180683506 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 13:34" Nội dung chính: May trang phục làm việc năm 2018 
cho Cty ĐIện lực Hậu Giang. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: May trang phục làm việc CBCNV năm 2018. 
Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:00 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán - Cty Điện lực Hậu Giang ( 81 Võ Văn Kiệt, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh 
Hậu Giang - ĐT 02933 504 992 - Fax 02933 876 812) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Nhiên liệu tuần tra 
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhiên liệu tuần tra "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180737350 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:22" Nội dung chính: Cung cấp xăng, dầu cho tàu, ca nô 
tuần tra. Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Vườn quốc gia Côn Đảo 
năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí đặc thù trong dự toán năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, số 29 Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa –Vũng 
tàu 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 30) 

Gói thầu số 02: Mua sắm hàng hóa 
Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Duy Tiên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm hàng hóa 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733229 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:58" Nội dung 
chính: Mua sắm hàng hóa làm quà tặng các dối tượng chính sách có công nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày 
thương binh liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2018). Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 ngày. Phương thức lựa chọn 
nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm hàng hóa làm quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm 
ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 13:30 ngày 19/07/2018 đến 13:30 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc 
đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Duy Tiên - Địa chỉ: Thị trấn Hòa Mạc, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua sắm Phương tiện bảo vệ cá nhân 
CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP PHÂN PHỐI KHÍ 
THẤP ÁP NHƠN TRẠCH 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm Phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo hộ lao động dùng 
chung năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737609 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
14:18" Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm Phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo hộ lao động dùng chung năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu (Từ chi phí sản xuất kinh doanh). Thời gian phát hành YCBG: từ 14:18 ngày 
16/07/2018 đến 16:00 ngày 19/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 16:00 ngày 
19/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 33) 

Mua phao bè thay thế cho các phà 
Cụm phà Vàm Cống 

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua phao bè thay thế cho các phà - Cụm phà Vàm Cống 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180731147 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:25" Nội dung 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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chính: Cung cấp phao bè cứu sinh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua phao bè để thay thế cho các phà - Cụm phà Vàm Cống. 
Nguồn vốn: Thu dịch vụ sử dụng phà. Thời gian phát hành YCBG: từ 16:25 ngày 13/07/2018 đến 13:00 ngày 
27/07/2018 (Trong giờ hành chính).; hạn cuối tiếp nhận BG: 13:00 ngày 27/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Cụm phà Vàm Cống - Quốc lộ 80-P. Mỹ THạnh - Thành phố Long Xuyên - tỉnh 
An Giang 

(Báo Đấu thầu số 133 – ngày 17/07/2018 trang 34) 

Mua sắm may đồng phục ngành BHXH năm 2018 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm may đồng phục ngành BHXH năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736522 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:30". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm may 
đồng phục ngành BHXH năm 2018. 
Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí chi thường xuyên của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai. 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 21.507.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai - số 219 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai. 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Mua sắm hiện vật (đồ dùng cá nhân) 
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Tây Ninh 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hiện vật (đồ dùng cá nhân) và hỗ trợ học phẩm cho học 
sinh Trường PTDT Nội trú Tây Ninh năm học 2018-2019 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180721748 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 09:35". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm hiện vật (đồ dùng cá nhân) và hỗ trợ học 
phẩm cho học sinh Trường PTDT Nội trú Tây Ninh năm học 2018-2019. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh - kinh phí sự nghiệp đã giao cho đơn vị năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 08:00 ngày 24/07/2018 đến 14:00 ngày 03/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 03/08/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 03/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Trường PTDT Nội Trú Tây Ninh 78 Trần Phú Ninh Trung, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 27) 

Gói thầu số 2: Chi phí thiết bị thể thao 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế Võ 

Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 2: Chi phí thiết bị thể thao "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180733988 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 18:13". Nội dung chính: lắp đặt thiết bị thể thao 
xung quanh khu tượng đài và dọc hành lang khu hàng cây. … Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại các vườn hoa, 
công viên khu công cộng trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 
Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác (nếu có). 
Thời gian phát hành HSMT: Từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08;30 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; : Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh 
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(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 28) 

 
Cung cấp trang phục chuyên môn 

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp trang phục chuyên môn 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737324 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:16". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Cung cấp 
Trang phục chuyên môn cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long. 
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 31/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VĨNH LONG , số 67N, khóm 2, P. 9, tp. Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Mua thức ăn tinh cho bò năm 2018 thuộc dự án Cải tiến 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đăk Nông 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm 2018 thuộc dự án Cải tiến, nâng 
cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đăk Mil, Đăk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai 
đoạn 2) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180700749 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:45". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: 
Mua thức ăn tinh cho bò năm 2018. 
Nguồn vốn: ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:45 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: Miễn phí. bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Mua sắm thùng rác chứa rác thải sinh hoạt trang bị cho các xã - thị trấn 
Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thùng rác chứa rác thải sinh hoạt trang bị cho các xã 
- thị trấn "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736964 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:39". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: 
Mua sắm thùng rác chứa rác thải sinh hoạt trang bị cho các xã - thị trấn. 
Nguồn vốn: Kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2018 (chi sự nghiệp môi trường). 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:30 ngày 20/07/2018 đến 14:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:10 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Bình. Khóm 1, Thị Trấn Tam Bình, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Tel: 0270 3860 322 - Cty Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành (đơn vị tư 
vấn), Số 234, đường CMT8, P. Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

Mua trang phục cho cán bộ viên chức 
Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang phục cho cán bộ viên chức Trạm y tế xã và trung 
tâm y tế huyện Hữu Lũng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737105 - 00. Thời điểm đăng tải: 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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16/07/2018 10:52". Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 
túi hồ sơ. dự án: Mua trang phục cho cán bộ viên chức Trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện Hữu Lũng. 
Nguồn vốn: Ngân sách cấp và nguồn vốn dó quỹ BHYT chi trả. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 10:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 11;00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 2.637.200 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng - Số 143 đường Tôn Thất Tùng khu An Thịnh thị trấn Hữu 
Lũng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 31) 

May đồng phục làm việc đối với lực lượng cmis 
Cty Điện lực Nghệ An 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: May đồng phục làm việc đối với lực lượng cmis, theo dõi nợ, 
thu ngân viên năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733786 - 00. Thời điểm đăng tải: 
13/07/2018 17:06". Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 
túi hồ sơ. dự án: May đồng phục làm việc đối với lực lượng cmis, theo dõi nợ, thu ngân viên năm 2018. 
Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2018 của Cty Điện lực Nghệ an. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 07:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 30/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt . 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng kế hoạch và vật tư - Cty Điện lực Nghệ an - Số 02 Đường Duy Tân - TP Vinh - Nghệ 
an 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Mua vật tư nông nghiệp cho MHKN tại huyện Lục Ngạn 
Cty cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư nông nghiệp cho MHKN tại huyện Lục Ngạn tỉnh 
Bắc Giang, huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734015 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 20:33". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Chương trình 
phát triển nguyên liệu cây bông năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 4.386.200 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty Cổ phần Bông và phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Tiểu khu 2 Thị trấn Hát Lót, 
Mai Sơn, Sơn La. Tel: 0982 729 647 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Mua giống bông cho mô hình khuyến nông năm 2018 
Cty cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giống bông cho mô hình khuyến nông năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180734050 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 20:34". Nội dung 
chính: mua hạt giống cây công cho MHKN. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Chương trình phát triển nguyên liệu cây bông năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 2.205.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
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Chi tiết xin liên hệ: Cty Cổ phần Bông và phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Tiểu khu 2 Thị trấn Hát Lót, 
Mai Sơn, Sơn La. Tel: 0982 729 647 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Mua vật tư nông nghiệp cho MHKN tại huyện Sông Mã 
Cty cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư nông nghiệp cho MHKN tại huyện Sông Mã, Yên 
Châu, Mộc Châu tỉnh Sơn La; huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180734053 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 20:35". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Chương trình phát triển nguyên liệu cây bông năm 
2018. 
Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 500.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 9.028.300 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Cty Cổ phần Bông và phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Tiểu khu 2 Thị trấn Hát Lót, 
Mai Sơn, Sơn La. Tel: 0982 729 647 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32) 

Gói thầu số 02: Mua mùn cưa, bông phế thải sản xuất bịch 
Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển nấm 

Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 02: Mua mùn cưa, bông phế thải sản xuất bịch 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736017 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 07:46". Nội dung 
chính: Mua mùn cưa, bông phế thải sản xuất bịch phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuỗi giá tri cho 
người dân vùng ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi Quảng Trị. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 370 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Ứng dụng công nghệ 
sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuỗi giá trị cho người dân vùng cát 
ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:30 ngày 26/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSYC: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển nấm; Km 10 Quốc lộ 9 - huyện Cam Lộ - tỉnh 
Quảng Trị 

(Báo đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 32+33) 

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa 
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông 
MobiFone 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa các thiết bị RAN 3G 
Ericsson khu vực miền Nam đợt 2 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736209 - 00. Thời 
điểm đăng tải: 16/07/2018 14:09". Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa các thiết bị RAN 3G Ericsson khu vực 
miền Nam đợt 2 năm 2018. 
Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2018 của Trung tâm. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 15:00 ngày 19/07/2018 đến 15:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:30 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Phòng Sửa chữa thiết bị - Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone – 
Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông MobiFone - Tầng 16 - Tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82 đường Duy Tân, P 
Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel. 02432 123 439 Fax: 02432 123 441 
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(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Sản xuất và phát sóng các phóng sự bằng tiếng dân tộc 
Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sản xuất và phát sóng các phóng sự bằng tiếng dân tộc cho đồng 
bào thiểu số trên VTV5 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180738021 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 15:00". Nội dung chính: Sản xuất và phát sóng các phóng sự bằng tiếng dân tộc cho đồng bào 
thiểu số trên VTV5 (22 phóng sự bằng tiếng Kinh và tiếng H’ mông, 15 phút/ phóng sự (± 2 phút), phát 01 lần/ 
phóng sự, phát vào khung giờ 17h30-18h15 (tiếng Kinh) và khung giờ 13h30-14h00 (tiếng H’ mông) trên kênh 
VTV5 – Đài Truyền hình Việt Nam). Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Quyết định số 28/QĐ-HĐQL ngày 19/7/2017. 
Nguồn vốn: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 20/07/2018 đến 09:00 ngày 31/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 31/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 31/07/2018. Gía bán HSMT: 
2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 52.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá – Tầng 5 – Tòa nhà Toserco – 273 Kim Mã – Ba 
Đình - Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

BH2018-05. Mua bảo hiểm cho các công trình 
Cty Điện lực Ứng Hòa 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: BH2018-05. Mua bảo hiểm cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 
2 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180727346 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
13:55". Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự 
án: Mua bảo hiểm cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2018. 
Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 13:55 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Gía bán HSMT: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 1.500.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 07) 

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa 
Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông 
MobiFone 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa các thiết bị Viba NEC 
khu vực miền Bắc, miền Trung đợt 1 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733301 - 00. 
Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:10". Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng. Phương thức lựa chọn nhà 
thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa các thiết bị Viba NEC khu vực 
miền Bắc, miền Trung đợt 1 năm 2018. 
Nguồn vốn: Chi phí Sản xuất kinh doanh năm 2018 của Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông 
MobiFone. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 10:00 ngày 19/07/2018 đến 14:45 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:45 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 30/07/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng. Hình thức ảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Sửa chữa thiết bị - Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone - Tầng 
15-16, tòa nhà MobiFone - Số 5 ngõ 82 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Đo kiểm tra an toàn và kiểm soát bức xạ 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đo kiểm tra an toàn và kiểm soát bức xạ thiết bị bức xạ dùng 
trong Y tế; Đo ATBX khu vực đặt nguồn bức xạ phục vụ công tác thanh tra ATBX trên địa bàn TP. Hà Nội năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737482 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 12:13". Thời 
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gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Đo kiểm 
tra an toàn và kiểm soát bức xạ thiết bị bức xạ dùng trong Y tế; Đo ATBX khu vực đặt nguồn bức xạ phục vụ 
công tác thanh tra ATBX trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 12:13 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. Gía bán HSYC: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Đào tạo cho cán bộ địa phương 
Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Phía Bắc 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đào tạo cho cán bộ địa phương làm công tác hỗ trợ DNNVV 
tại khu vực phía Bắc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180700952 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 10:53". Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. Dự án: Thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2018. 
Nguồn vốn: NSNN năm 2018 - nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo (Loại 070-083). 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:53 ngày 16/07/2018 đến 14:30 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 23/07/2018. Gía bán HSYC: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 
Bệnh viện đa khoa Đức Giang 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trọn gói đảm bảo an ninh 
trật tự tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2018-2019 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180736707 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 10:00". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trọn gói đảm bảo 
an ninh trật tự tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang năm 2018-2019. 
Nguồn vốn: Bằng nguồn thu tại đơn vị. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 20/07/2018 đến 14:30 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:45 ngày 27/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện đa khoa Đức Giang, 54 Trường Lâm, Đức 
Giang, Long Biên, Hà Nội 

 (Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08) 

Thuê dung lượng phát đáp vệ tinh 
Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dung lượng phát đáp vệ tinh phục vụ sản xuất tin tức 
ngoài hiện trường "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180735880 - 01. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
06:28". Nội dung chính: Cung cấp dung lượng băng tần vệ tinh phục vụ phát sóng của Đài VTC. Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Thuê dung 
lượng phát đáp vệ tinh phục vụ sản xuất tin tức ngoài hiện trường. 
Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Đài THKTS VTC. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 19/07/2018 đến 09:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 26/07/2018. Gía bán HSYC: 
500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.500.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 08 + 09) 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Gói thầu bảo hiểm số 05 ĐTXD 2018 BH 
Cty Điện lực Phúc Thọ 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu bảo hiểm số 05 ĐTXD 2018 BH 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733244 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:17". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cải tạo TBA 
Vân Nam 1 và xây dựng nhà trực quản lý điều hành, phòng giao dịch khách hàng đội QLĐ 03. 
Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 16:17 ngày 13/07/2018 đến 16:10 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:10 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:10 ngày 
20/07/2018. Gía bán HSYC: miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 55.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi 
tiết liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Gói thầu bảo hiểm số 07 ĐTXD 2018 BH 
Cty Điện lực Phúc Thọ 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu bảo hiểm số 07 ĐTXD 2018 BH 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180732977 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 15:52". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Cải tạo đường 
dây 371 E10.6 đoạn từ Trạm 15:50 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 16:10 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 16:10 ngày 20/07/2018. Gía bán HSYC: 
miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 400.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh. Chi tiết liên hệ: 
http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 09) 

Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình tiếp thị trực tiếp 
Trung tâm Viễn thông quốc tế Mobifone - Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông Mobifone 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình tiếp thị trực tiếp giới 
thiệu dịch vụ Chuyển vùng Quốc tế năm 2018. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình tiếp thị trực tiếp giới thiệu dịch vụ Chuyển vùng Quốc tế 
năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 10:00 ngày 16/07/2018 đến 10:00 ngày 24/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 24/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng (đã bao gồm VAT). 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Viễn thông quốc tế Mobifone - Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông Mobifone, tầng 5, 
tòa nhà Mobifone, số 5, ngõ 82 phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 0243 769 0198. Fax: 0243 769 0198 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang bìa) 

Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền thông 
Tổng Cty Viễn thông Mobifone 

Mời chào giá cạnh tranh trong nước gói thầu: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền thông trong bản tin 
Chuyển động 24h và bản tin Tài chính kinh doanh trên kênh VTV1. 
Thuộc dự án: Truyền thông trong bản tin Chuyển động 24h và bản tin Tài chính kinh doanh trên kênh VTV1. 
Nguồn chi phí: Chi phí SXKD năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 9:00 ngày 17/07/2018 đến 9:00 ngày 24/07/2018. Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: 
9:00 ngày 24/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Truyền thông, tầng 14, tòa nhà Mobifone, lô VP1, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Tel: 0243 783 1738. Fax: 0243 783 1741. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang bìa) 

Thực hiện chương trình bán hàng tiếp cận hộ gia đình tháng 08, 09/2018 
Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 8 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thực hiện chương trình bán hàng tiếp cận hộ gia đình tháng 
08, 09/2018. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
http://muasamcong.mpi.gov.vn/�
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Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 17/07/2018 đến 10:00 ngày 26/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Mobifone tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 605 Trương Công Định, P7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa - 
Vũng Tàu. Tel: 02543 622 999. Fax: 02543 622 999 (chị Thảo) 
Lưu ý: 

- Nhà thầu đến nhận HS và nộp HSĐX cần đem theo giấy giới thiệu và CMND 
- HS của nhà cung cấp không đáp ứng sẽ không được lựa chọn và không hoàn lại 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang bìa) 

Trồng thay thế cây xanh trên vỉa hè một số tuyến đường Lê Duẩn 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Phú 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trồng thay thế cây xanh trên vỉa hè một số tuyến đường Lê 
Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Cừ khu trung tâm hành chính huyện "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180733836 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:14". Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Trồng thay thế cây xanh trên vỉa hè một số tuyến đường Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn 
Cừ khu trung tâm hành chính huyện. 
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 19/07/2018 đến 8:30 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:30 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 12.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 
Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc 
Chương trình 135 năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180736085 - 00. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 08:09". Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018. 
Nguồn vốn: NS huyện. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 19/07/2018 đến 14:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 10.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Bân tộc tỉnh Lào Cai, Khối 4 đường 30/4 P. Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 36) 

Xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180725785 - 00. Thời điểm đăng tải: 15/07/2018 15:08". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng năm 2018. 
Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp môi trường đã phân bổ năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 5.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc 
tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 
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Thuê đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Điện Biên "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737562 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 
13:41". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thuê đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 
Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 25.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, P. Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Chi phí lấy, bảo quản và phân tích mẫu môi trường 
Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí lấy, bảo quản và phân tích mẫu môi trường 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737255 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:09". Nội dung 
chính: Thuê đơn vị có chức năng lấy, bảo quản và phân tích mẫu môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn trên 
địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và thành phố 
Đà Nẵng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát sinh. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 23/07/2018 đến 8:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 8:30 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 8.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc 
tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên, 154 Trần Văn Trà, P. Hòa Xuân, Q. 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh ngoại cảnh 
Trung tâm y tế Huyện Đoan Hùng 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh ngoại cảnh 
năm 2018 - 2019 tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737351 - 
00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 11:20". Nội dung chính: Cung cấp dịch vụ vệ sịnh năm 2018-2019. Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh ngoại cảnh năm 2018 -2019 tại Trung tâm Y tế 
huyện Đoan Hùng. 
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 20/07/2018 đến 8:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 27/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 10.800.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng - thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú THọ 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền phát sóng trên đài truyền hình Kiên Giang 
Chi cục Kiểm ngư Vùng V 

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền phát sóng trên đài truyền 
hình Kiên Giang, Cà Mau: Thời lượng từ 10-12 phút lần; phát sóng 03 lần đài, khung giờ phát sóng: 14h -16h 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180737613 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/07/2018 14:20". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
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Thuộc dự án: Tuyên truyền lực lượng Kiểm ngư thực thi pháp luật thủy sản trên vùng biển Tây Nam Bộ năm 
2018 của Chi cục Kiểm ngư Vùng V. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí (hoặc phương thức thu xếp kinh phí) thực hiện nhiệm vụ: NSNN - Chi thủy sản và 
dịch vụ thủy sản - kinh phí không thường xuyên năm 2018 giao Chi cục Kiểm ngư Vùng V.. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 14:20 ngày 16/07/2018 đến 14:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 23/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 3.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

03.BH: Bảo hiểm công trình 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 03.BH: Bảo hiểm công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180733791 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 17:04". Nội dung chính: Bảo hiểm xây dựng công 
trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2) đoạn từ cầu Cày K0 đến cầu Hộ 
Độ K5+340. Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2), đoạn từ cầu cày K0 
đến cầu Hộ Độ K5+340. 
Nguồn vốn: NSTW đầu tư từ CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống GNTT, ổn định đời sống dân cư; NS 
TP theo cơ chế đề án XHH huy động nguồn lực xây dựng TP.Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:00 ngày 19/07/2018 đến 8:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 8:15 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 10.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Thành phố Hà Tĩnh Số 87, đường Phan ĐÌnh Phùng, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Chương trình văn hóa doanh nghiệp năm 2018 
Cty điện lực Nghệ An 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chương trình văn hóa doanh nghiệp năm 2018 tại Cty điện lực 
Nghệ An "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733660 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2018 16:44". 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Chương trình văn hóa doanh nghiệp năm 2018 tại Cty điện lực Nghệ An. 
Nguồn vốn: Chi phí biến động trong giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của Cty Điện lực Nghệ An. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 7:00 ngày 19/07/2018 đến 9:00 ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:00 ngày 30/07/2018. 
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 17.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng kế hoạch và vật tư - Cty Điện lực Nghệ an - số 02 đường Duy Tân - TP Vinh - Nghệ 
an 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

07 BH-BN: Bảo hiểm công trình 
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 07 BH-BN: Bảo hiểm công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180735005 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/07/2018 11:21". Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: TBA 110kV Bình Nguyên và đấu nối. 
Nguồn vốn: Vốn đối ứng EVNCPC. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 11:21 ngày 14/07/2018 đến 10:00 ngày 26/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 26/07/2018. 
Giá bán HSMT: Miễn phí. Đảm bảo dự thầu: 2.000.000 đồng (Thư bảo lãnh). 
Chi tiết xin liên hệ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 
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Bảo hiểm thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống khí y tế 
Cty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo hiểm thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống khí y tế và vận 
chuyển mẫu bệnh phẩm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180733673 - 01. Thời điểm đăng tải: 
16/07/2018 09:05". Nội dung chính: Cung cấp loại hình bảo hiểm phù hợp cho toàn bộ hạng mục công trình 
với điều kiện và vi phạm bảo hiểm mở rộng nhất. Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày. Phương thức lựa 
chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và xổ số kiến thiết. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 8:30 ngày 20/07/2018 đến 9:00 ngày 10/08/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 9:15 ngày 10/08/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 2.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương, Tầng 4 - Tháp B - Trung tâm hành 
chính tỉnh Bình Dương, P. Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ttel : 0274 385 5263. Fax: 0274 385 
5267 - Phụ trách phát hành HSMT: Dương Nhật Linh. Tel: 097 841 5758 - Đường dây nóng của Báo Đấu thầu: 
0243 768 661. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 35) 

Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện 
UNDP Việt Nam 

UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu là các Cty cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho văn phòng Liên Hợp 
Quốc tại Việt Nam (304 Kim Mã, Hà Nội) (Ref.2-180701). 
 Các dự án của các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức khoảng 400 sự kiện mỗi năm, bao gồm các 
loại hội thảo, các khóa huấn luyện, các cuộc họp…. với giá trị khoảng 1 triệu USD/ năm, để đạt được hiệu quả 
chi phí và đơn giản hóa quy trình trong khi vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, LHQ tại Việt Nam muốn tìm 3 nhà 
thầu sự kiện để cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện nói trên. UNDP thay mặt cho các tổ chức LHQ tại Việt Nam 
mời gói thầu này, Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh trnah, phù hợp với các quy định về 
đấu thầu của UNDP. 
Cuộc họp tiền đấu thầu sẽ tổ chức vào 10:30 ngày 20/07/2018 tại 304 Kim Mã, Hà nỘi. UNDP khuyếnk hích 
các nhà thầu tham dự buổi họp này. Nhà thầu tham dự vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: 
luu.ngoc.diep@undp.org. Hạn cuối nhận HS: 01/08/2018. Thư mời thầu, điều khoản tham chiếu và tiêu chuẩn 
đánh giá có thể được tải lại website của UNDP: http://procurement-
notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=48102. 
Chi tiết xin liên hệ: Lưu Ngọc Diệp - Phòng Đấu thầu mua sắm, văn phòng UNDP Việt Nam. Tel: 0243 850 
0200. 

(Báo Lao động - 17/07/2018 trang 10) 

(Gia hạn) Cung cấp và lắp đặt thảm lót nền 
CHI NHÁNH TỔNG CTY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Cung cấp và lắp đặt thảm lót nền tòa nhà Hành chính "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180676315 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 15:02" Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp và lắp đặt thảm lót nền tòa nhà Hành chính. 
Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 03/07/2018 đến 14:00 ngày 13/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 13/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 13/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Cty Điện lực Dầu khí Cà Mau. Địa chỉ: xã 
Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Điện thoại: 0290.3650072, Fax: 0290.3819818 
Nay xin gia hạn: 

mailto:luu.ngoc.diep@undp.org�
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=48102�
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=48102�
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Thời gian phát hành HSYC: đến 14:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 20/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

 
Mua bút 
Thuộc dự án: phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam 

Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua bút 
Thuộc dự án: phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Yêu cầu: Hàng hóa mới 100%, đúng chủng 
loại, mẫu mã, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 25/07/2018 đến 09:15 ngày 10/08/2018. 
Thời điểm đóng thầu: 09:15 ngày 10/08/2018. Thời điểm mở thầu: 09:20 ngày 10/08/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Hồ sơ gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong 
phong bì kín có dấu giáp lai. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính quản trị - Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1A Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 0240 3942 1181. Fax: 0240 3822 3323. Website: www.congdoan.vn.vn. Liên hệ 
ông Phạm Ngọc Ban. Tel: 098 553 8688. 

(Báo Lao Động – ngày 17/07/2018 trang 04) 

(Gia hạn) Mua sắm dụng cụ và trang phục tập luyện 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Trà Vinh 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua sắm dụng cụ và trang phục tập luyện 6 tháng đầu năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180685569 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/06/2018 16:17". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 15 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Gói thầu mua 
sắm dụng cụ và trang phục tập luyện 6 tháng đầu năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách địa phương. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 05/07/2018 đến 14:00 ngày 12/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 12/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 12/07/2018. Gía bán HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.200.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Trà Vinh, số 99 Phạm Ngũ 
Lão, P 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 14:00 ngày 18/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 18/07/2018. Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 18/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Gia hạn) Điều chỉnh số nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn 
Điều chỉnh số nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Điều chỉnh số nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180677088 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 16:51". Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Điều chỉnh số nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn. 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:00 ngày 03/07/2018 đến 14:30 ngày 13/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 13/07/2018. Mở thầu: 14:30 ngày 13/07/2018. 
Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân 
hàng, đặt cọc bằng séc. 

http://www.congdoan.vn.vn/�
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Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn, Số 01 Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, TP. HCM. Tel: 028 3891 0402. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 15:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 20/07/2018. Mở thầu: 15:00 ngày 20/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Đính chính) Thuê tàu khảo sát và lặn có thiết bị 
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 

Thông báo đính chính thời gian thực hiện hợp đồng: Thuê tàu khảo sát và lặn có thiết bị 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180725178 - 00. Thời điểm đăng tải: 10/07/2018 16:26". Nội dung 
chính: Cung cấp dịch vụ thuê tàu khảo sát phục vụ đề tài và cung cấp dịch vụ thợ lặn có khí tài khảo sát, thu 
mẫu phục vụ đề tài. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi 
hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thuê tàu khảo sát và lặn có khí tài. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 09:00 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 23/07/2018 Thời điểm mở thầu: 10:00 ngày 23/07/2018. Giá bán 1 bộ HSYC: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 
hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, số 02 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha 
Trang, Khánh Hòa 
Nay xin đính chính: 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Điều chỉnh) Vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất 
Viện cây ăn quả miền Nam 

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và 
Thời điểm đóng thầu: Vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180717714 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/07/2018 06:52". Nội dung chính: Mua sắm Vật tư, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất cho dự án “Sản xuất thử nghiệm giống nhãn LD11 cho các tỉnh phía Nam”. 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Sản xuất thử nghiệm giống nhãn LD11 cho các tỉnh phía Nam. 
Nguồn vốn: NSNN. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 12/07/2018 đến 08:00 ngày 22/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 22/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 22/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện cây ăn quả miền Nam, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
Nay xin điều chỉnh: 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 19/07/2018 đến 08:00 ngày 30/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. Thời điểm mở thầu: 08:00 ngày 30/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Gia hạn) Thuê dịch vụ phân tích mẫu nước thải chăn nuôi 
Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tỉnh Nam Định 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Thuê dịch vụ phân tích mẫu nước thải chăn nuôi và nước mặt khu vực chăn nuôi tập 
trung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180700343 - 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2018 07:51". Nội 
dung chính: A. Chi phí phân tích môi trường nước thải chăn nuôi - Nhóm 1: Nước thải trong khu chăn nuôi, số 
mẫu: 510, thành tiền: 647.777.520 đồng, Nhóm 2: Nước mặt trong khu chăn nuôi tập trung, số mẫu: 50, thành 
tiền: 68.113.000 đồng, B. Các chi phí khác: Thuê xe đi thu mẫu: 56.000.000 đồng, viết báo cáo: 15.000.000 
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đồng, C. Cộng A+B: 786.890.520 đồng, VAT (10%): 78.689.052 đồng, D. Tổng cộng: 865.579.572 đồng, làm 
tròn = 865.580.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai 
đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thuê dịch vụ phân tích mẫu nước thải chăn nuôi và nước mặt khu vực chăn nuôi tập trung của 
Ban quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tỉnh Nam Định. 
Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 
05/2/2018 của UBND tỉnh Nam Định. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 9:00 ngày 09/07/2018 đến 9:00 ngày 17/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 17/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 17/07/2018. 
Giá bán HSYC: 1.000.000 đồng. Đảm bảo dự thầu: 10.000.000 đồng (Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt). 
Chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tỉnh Nam Định, Số 07 Trần Nhật Duật, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 9:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 9:30 ngày 23/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ căn tin tại tòa nhà Green Power 
Ban Quản lý Cao ốc Văn Phòng Tổng Cty Điện lực TP.HCM TNHH 

Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp dịch vụ căn tin tại tòa nhà Green Power "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180708858 - 00. Thời điểm đăng tải: 04/07/2018 11:23". Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. dự án: Cung cấp dịch vụ căn tin tại tòa nhà Green 
Power. 
Nguồn vốn: Nhà thầu tự bỏ vốn. Thời gian phát hành YCBG: từ 11:23 ngày 04/07/2018 đến 10:00 ngày 
10/07/2018 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 10:00 ngày 10/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý cao ốc văn phòng - Tổng Cty Điện lực TP. HCM, tầng 8 tòa nhà Green Power - 
Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Đính chính) Thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Sản-Nhi năm 2018 
Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh 

Thông báo đính chính 
Giá bán HSMT: Thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Sản-Nhi năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180721679 - 00. Thời điểm đăng tải: 09/07/2018 15:56". Nội dung 
chính: Cung cấp lao động, vật tư máy móc thực hiện vệ sinh. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Sản-Nhi. 
Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Sản – Nhi. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 09:00 ngày 16/07/2018 đến 09:00 ngày 27/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 39.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Sản-Nhi Trà Vinh Ấp Bến Có - Xã Nguyệt Hóa - Huyện Châu Thành - Tỉnh Trà 
Vinh. 
Nay xin đính chính: 
Giá bán HSMT: 500.000 đồng 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 
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(Hủy thầu) Cung cấp vật tư thay thế phục vụ công tác đại tu Small Diesel Phú Mỹ 1 
Chi nhánh Cty TNHH MTV Tổng Cty Phát điện 3 Cty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện 

Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp vật tư thay thế phục vụ công tác đại tu Small Diesel Phú Mỹ 1, Diesel phát 
điện tự dùng, Diesel chữa cháy Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1MR năm 2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
TBMT: 20180684194 - 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2018 17:36". Thời gian thực hiện hợp đồng: 84 ngày. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Mua sắm vật tư trong nước phục vụ công tác đại tu Small Diesel Phú Mỹ 1, Diesel phát điện tự 
dùng, Diesel chữa cháy Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1MR năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn. Thời gian phát hành YCBG: từ 17:36 ngày 29/06/2018 đến 10:30 ngày 
09/07/2018 (Trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận BG: 10:30 ngày 09/07/2018. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 40) 

(Gia hạn) Bảo vệ cơ quan năm 2018 – 2019 
Bệnh viện C Đà Nẵng 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Bảo vệ cơ quan năm 2018 - 2019 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180705324 
- 00. Thời điểm đăng tải: 03/07/2018 11:19" Nội dung chính: Cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2018 - 
2019 của Bệnh viện C Đà Nẵng. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 
giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Bảo vệ cơ quan năm 2018 – 2019. 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật dịch vụ y tế của Bệnh viện C Đà Nẵng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 09/07/2018 đến 08:30 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSYC: 500.000 đồng .Bảo đảm dự thầu: 5.400.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt 
cọc bằng sec hoặc tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện C Đà Nẵng. Số 122 đường Hải phòng thành phố Đà Nẵng 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 08:30 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính).; 
Thời điểm đóng thầu: 08:30 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 20/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Cung cấp ấn chỉ ấn phẩm cho VCB Kỳ Đồng 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kỳ Đồng 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Cung cấp ấn chỉ ấn phẩm cho VCB Kỳ Đồng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180705244 - 00. Thời điểm đăng tải: 03/07/2018 11:05". Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp ấn chỉ ấn phẩm cho VCB Kỳ Đồng. 
Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh của VCB Chi nhánh Kỳ Đồng. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 09/07/2018 đến 08:59 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:59 ngày 16/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. 
Giá bán HSYC: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 14.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư Bảo lãnh ngân hàng, 
đặt cọc bằng séc, tiền mặt. 
Chi tiết xin liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà Vietcombank Kỳ Đồng, số 13-13Bis đường Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP.HCM. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 08:59 ngày 25/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 08:59 ngày 25/07/2018. Mở thầu: 09:00 ngày 25/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 
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(Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng” 
Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 - Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông Mobifone 

Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng” tại TP. Cần Thơ 
và các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180657342 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/06/2018 14:57". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng”. 
Nguồn vốn: Dịch vụ mua ngoài khác và giá vốn khác cho KHDN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:57 ngày 28/06/2018 đến 14:30 ngày 09/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 09/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:30 ngày 09/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 32.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Hủy thầu) Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng” 
Cty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 - Chi nhánh Tổng Cty Viễn thông Mobifone 

Thông báo hủy mời thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng” tại các tỉnh An 
Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 
20180657160 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/06/2018 14:49". Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Phương 
thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình bán hàng “Cơn lốc quà tặng”. 
Nguồn vốn: Dịch vụ mua ngoài khác và giá vốn khác cho KHDN năm 2018. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 14:49 ngày 28/06/2018 đến 14:00 ngày 09/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 09/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:00 ngày 09/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: Miễn phí. Bảo đảm dự thầu: 34.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh. 
Chi tiết xin liên hệ: Http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
Nay xin hủy. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2018 cho Chi cục Kiểm lâm 
Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2018 cho Chi cục Kiểm lâm 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180670032 - 01. Thời điểm đăng tải: 26/06/2018 10:28". Nội dung 
chính: Đo, may và cung cấp trang phục ngành kiểm lâm cho chi cục kiểm lâm tỉnh Sơn La. Thời gian thực hiện 
hợp đồng: 60 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ. dự án: Mua sắm trang phục 
Kiểm lâm năm 2018. 
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08;00 ngày 30/06/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 1.000.000 đồng. bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La - Số 40, đường Lò văn Giá, TP. 
Sơn La, tỉnh Sơn La 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:00 ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 27/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 39) 

(Gia hạn) Kiểm định an toàn - kĩ thuật thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
Xí nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
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Thời điểm đóng thầu: Kiểm định an toàn - kĩ thuật thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180674916 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 09:48". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Kiểm định an toàn - kĩ thuật thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2018 của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 03/07/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 200.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thương mại, XNDV, số 67 đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa – 
Vũng Tàu. Tel: 0254 383 9871 máy lẻ 3017. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:00 ngày 20/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 20/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá năm 2018 
Xí nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá năm 2018 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180676447 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 15:17". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 12 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá năm 2018. 
Nguồn vốn: Vốn mua sắm 2018 của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 03/07/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 200.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thương mại, XNDV, số 67 đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa – 
Vũng Tàu. Tel: 0254 383 9871 máy lẻ 3017. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:00 ngày 23/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 23/07/2018. 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Khảo sát, lập bình đồ độ sâu vùng nước trước bến và vùng quay tàu 
Xí nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Khảo sát, lập bình đồ độ sâu vùng nước trước bến và vùng quay tàu 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180676875 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/06/2018 16:16" Nội dung 
chính: Khảo sát, sát lập bình đồ độ sâu vùng nước trước bến và vùng quay tàu. Thời gian thực hiện hợp đồng: 
45 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
Thuộc dự án: Khảo sát, sát lập bình đồ độ sâu vùng nước trước bến và vùng quay tàu. 
Nguồn vốn: Mua sắm của liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 03/07/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 16/07/2018. Giá bán 1 bộ 
HSMT: 200.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.500.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc 
bằng séc. 
Chi tiết xin liên hệ: Tầng 5, phòng thương mại XNDV, Xí nghiệp dịch vụ Cảng và Cung ứng vâtj tư thiết bị - liên 
doanh Việt Nga Vietsovpetro, số 67, đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu , Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 09:00 ngày 20/07/2018 (trong giờ hành chính). 
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Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 20/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:30 ngày 20/07/2018. 
(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Mua sắm hàng hóa để chi bồi dưỡng bằng hiện vật 
Trung tâm Y tế Q Bình Tân 

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Mua sắm hàng hóa để chi bồi dưỡng bằng hiện vật cho viên chức, người lao động năm 
2018 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180680432 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/06/2018 16:45". Thời 
gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Mua sắm 
hàng hóa để chi bồi dưỡng bằng hiện vật cho viên chức, người lao động năm 2018. 
Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2018. 
Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 04/07/2018 đến 09:00 ngày 11/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 11/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 11/07/2018. Gía bán HSYC: 
500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 3.500.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec 
hoặc tiền mặt. Chi tiết liên hệ: Trung tâm Y tế Q Bình Tân- 1014/88/1 Tân Kỳ Tân Quý, P Bình Hưng Hòa, Q 
Bình Tân, TP HCM 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSYC: đến 09:00 ngày 23/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 23/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 23/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 

(Gia hạn) Vật tư bổ sung (cho phần kết cấu và thi công) 
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn 
Thời điểm đóng thầu: Vật tư bổ sung (cho phần kết cấu và thi công) - (đơn hàng VT-264/17-XNXL-WTCP) 
"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180702736 - 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2018 15:31". Thời gian 
thực hiện hợp đồng: 85 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự án: Vật tư bổ sung 
(cho phần kết cấu và thi công)”- VT-264/17-XNXL-WTCP. 
Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và thuê dịch vụ - Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí 
Lô 09-1. 
Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 06/07/2018 đến 09:00 ngày 16/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/07/2018. Thời điểm mở thầu: 09:15 ngày 16/07/2018. Gía bán HSMT: 
1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đồng. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng 
sec. Chi tiết liên hệ: Phòng Tiếp thị & Dich vụ, tầng 15, tòa nhà Bộ máy Điều hành, Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, P Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tel. +84.254 3839 871 – Ext: 
2412 (Ms. Võ Thị Phương Linh). Email: linhvp.hq@vietsov.com.vn 
Nay xin gia hạn: 
Thời gian phát hành HSMT: đến 14:00 ngày 18/07/2018 (Trong giờ hành chính). 
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 18/07/2018. Thời điểm mở thầu: 14:15 ngày 18/07/2018 

(Báo Đấu thầu số 133 – 17/07/2018 trang 38) 
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	Gói thầu 02: Mua thiết bị âm thanh cho Sở Y tế
	Mua sắm thiết bị cầm tay để thu thập dữ liệu công tơ
	Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ
	Cung cấp tủ chuyển nguồn tự động ATS
	mua cột chắn inox dây nhung
	Gói thầu 37-Cung cấp phôi hợp đồng
	Cung cấp phụ kiện lưới điện trung hạ thế.
	Cung cấp vật tư thay thế
	Cung cấp, lắp đặt UPS 10KVA
	Gói thầu số 3: Mua sắm lắp đặt hệ thống thang máy.
	Gói thầu số 10: Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa tại các phân xưởng
	Cung cấp lược gió HEPA cho các nhà máy điện Phú Mỹ năm 2018
	Phụ kiện nhúng kẽm các loại
	Mua sắm máy điều hòa
	Mua sắm công cụ dụng cụ
	Mua sắm trạm biến áp Kios 160KVA-22/0.4KV
	Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống chiếu sáng
	Cung cấp công cụ dụng cụ cho NMNĐ Vĩnh Tân 4
	Cung cấp lược gió thô và lược gió tinh
	Trang bị thiết bị nguồn điện
	Cung cấp vật tư phụ kiện
	Cung cấp thiết bị lưu trữ Dell EMC Unity 300 và dịch vụ cài đặt
	Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy năm 2018
	08 LK-BN: Lưu kho VTTB
	Cung cấp dịch vụ bảo trì trang thiết bị
	Cung cấp vật tư thay thế và sửa chữa trang thiết bị y tế
	(Gia hạn) Mua sắm thiết bị nâng cấp mạng truyền dẫn liên tỉnh 
	Gói thầu số 15: Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa
	(Gia hạn) Truyền thông cho chuyển mạng giữ số (MNP)
	(Gia hạn) Lắp đặt nguồn/accu cho các trạm IBS/BTS năm 2018-đợt 1
	(Gia hạn) DT_1100T-KH26: Mua sắm phụ kiện các loại  
	(Gia hạn) Máy điện thoại các loại - theo đơn hàng 0020/18
	Sửa chữa Thiết bị điện tử giàn Cửu Long, Tam đảo -03
	Lắp đặt màn hình Led phục vụ công tác quảng cáo, giới thiệu phim của rạp chiếu phim

	Tin học - Thiết bị văn phòng- Giáo dục - Đo lường- Thí nghiệm
	Thí điểm dịch vụ thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh
	Cung ứng thiết bị, hệ thống phần mềm huấn luyện bắn súng
	Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối tiểu học
	Mua sắm trang thiết bị dạy và học khối THCS
	Mua trang thiết bị phục vụ cho thay thế
	Mua sắm thiết bị tin học thuộc dự án
	Thiết bị phục vụ thực hành các chuyên ngành du lịch
	Mua sắm thiết bị mạng và linh kiện máy tính
	Cung cấp Máy tính, thiết bị văn phòng và hệ thống mạng
	Mua sắm giàn không gian, thiết bị âm thanh ánh sáng
	Mua thiết bị chiếu phim lưu động Trung tâm Văn hóa
	Mua sắm và lắp đặt điều hòa
	Mua sắm thiết bị phục vụ công tác Cải cách hành chính
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giám sát
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học
	Nâng cấp, bảo trì Cổng thông tin điện tử tỉnh "
	Xây dựng trang tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị
	Mua sắm, lắp đặt thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng mới
	Gói thầu số 03: Thi công xây lắp + thiết bị thi công công trình
	Thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ huyện Buôn Đôn
	Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch giấy sang dữ liệu hộ tịch điện tử
	(Hủy thầu) Mua sắm trang bị phòng máy tính Trường THCS Nguyễn Văn Tư
	Cung cấp ấn phẩm năm 2018
	Cung cấp máy chủ cho hệ thống Cloud
	Cung cấp phôi giấy đợt 7 năm 2018
	Cung cấp trang in đợt 5 năm 2018
	Gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
	Thuê dịch vụ đường truyền của Hệ thống thông tin
	Thuê bao cơ sở dữ liệu tra cứu thuốc
	(Đính chính) Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị phân tích
	Mua sắm máy chủ đồng bộ
	Gói thầu số 6: Mua sắm trang thiết bị CNTT
	Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho các hệ thống
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm tra hàng hóa cất dấu
	Cung cấp bản quyền phần mềm
	Mua sắm trang thiết bị tài sản
	Phần mềm
	Trang thiết bị mô hình
	Trang thiết bị dùng chung
	Trang thiết bị luyện tập ngoài trời
	Gói thầu số 02
	Cung cấp vật tư, thiết bị thay thế
	Cung cấp máy chủ cài đặt phần mềm phần mềm bản quyền
	Nâng cấp hạ tầng mạng Lan tại trụ sở C47
	Thiết bị quan sát ban đêm và lưu trữ dữ liệu
	Cung cấp thiết bị bảo quản vi mẫu
	Máy tính
	Bàn, ghế, bục, bảng, tủ
	Mua bổ sung sách giáo khoa
	mua sắm hàng hóa
	Gói thầu số 02: Trang thiết bị (phần thiết bị)
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	Thi công khu điện dịch
	Bảo dưỡng định kỳ cột anten
	CT.TB5: Cung cấp, lắp đặt và thi công

	Tuyển chọn tư vấn
	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
	Gói thầu 12-GS-ĐTXD: Giám sát
	10-GS18: Tư vấn giám sát thi công
	Gói thầu số 07-2018-TVTK: Lập BCKTKT
	Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng
	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng
	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng
	09-GS18: Giám sát công trình
	Gói thầu 1: Xây dựng và triển khai 05 phân hệ
	Gói thầu số 15: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT
	Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình
	Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT
	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (bao gồm TBA)
	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị
	Gói thầu số 3: Tư vấn giai đoạn lập TKKT, BVTC, HSMT
	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị
	Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
	Tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
	Tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập dự án xây dựng Khu đô thị Cồn Văn Lý
	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
	Tư vấn giám sát thi công
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng
	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
	Kiểm toán
	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công
	Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh
	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
	Gói thầu số 02: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
	Gói thầu HB:5-TV:4 Tư vấn giám sát xây dựng gói thầu HB:5-XD:1
	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	Lập chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng
	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị
	(Điều chỉnh) Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	(Hủy thầu) Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị

	Mua sắm - dịch vụ, khác
	Gói thầu phi tư vấn: Bảo hiểm công trình lần 1 năm 2018
	Mua nguyên vật liệu và thiết bị, công nghệ phục vụ gieo tinh nhân tạo
	Cung cấp dầu Diezen 0,05S
	Thí nghiệm mẫu đất trong phòng, phục vụ dự án khảo sát Địa chất
	Thuê giặt ủi đồ vải của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2018-2019
	Mua sữa tươi tiệt trùng có đường loại hộp 180ml thực hiện
	Gói 03: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2018
	Cung cấp phèn đơn dùng cho xử lý nước sinh hoạt
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