
THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông tin cơ bản

Mã TBMT IB2300002357
Ngày đăng tải 13/01/2023 17:57
Phiên bản thay đổi 00

Thông tin chung của KHLCNT

Mã KHLCNT PL2300001433
Phân loại KHLCNT Chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp 
huyện) - DDCI tỉnh Trà Vinh năm 2022

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
(cấp huyện) - DDCI tỉnh Trà Vinh năm 2022

Mã gói thầu BP2300004706
Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 719
Nguồn vốn Sử dụng từ nguồn sự nghiệp năm 2023 của Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số 
2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh

Lĩnh vực Tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu Qua mạng
Địa điểm phát hành e-HSMT https://muasamcong.mpi.gov.vn
Chi phí nộp e-HSDT 330,000 VND
Địa điểm nhận e-HSDT https://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Trà Vinh

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu 10/02/2023 09:00
Thời điểm mở thầu 10/02/2023 09:00
Địa điểm mở thầu https://muasamcong.mpi.gov.vn



Hiệu lực hồ sơ dự thầu 90 ngày

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt Số 04/QĐ-TTXT
 Ngày phê duyệt 13/01/2023 17:07
Cơ quan ban hành quyết định Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Quyết định phê duyệt Quyet dinh so 04_0001.pdf


