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Thông tin chung

Số TBMT 20181257764-00 Ngày đăng tải 29/12/2018 10:48

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Tư vấn

Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư
Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình - Số 40, Lê Đại Hành, P.Thanh Bình, TP. Ninh Bình - Số 

điện thoại: 02293.875.194 - Số Fax: 02293.899.678

Phân loại Dự án đầu tư

Tên gói thầu Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra TKBVTC, dự toán (không bao gồm hệ thống ITS)

Tên dự án
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Dự án xây dựng một số 

đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Nguồn vốn
Vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 bố trí cho các dự 

án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội

Phương thức Một giai đoạn hai túi hồ sơ 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng

30 

Nội dung chính gói 
thầu

Loại hợp đồng Trọn gói 

Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Chọn nhà thầu trong nước

Tham dự thầu

Hình thức nhận 
HSDT

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận HSDT 
từ ngày

29/12/2018 10:48 Đến ngày 29/01/2019 08:30

Mua HSMT Miễn phí

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

Mở thầu 

Thời điểm mở thầu 29/01/2019 08:30

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

Giá gói thầu 1,060,521,000 VND

Số tiền bằng chữ Một tỷ sáu mươi triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn
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