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Thông tin chung

Số TBMT 20190468697-00 Ngày đăng tải 26/04/2019 07:57

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Gói xây lắp

Bên mời thầu Z036590 - Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú

Phân loại Dự án đầu tư

Tên gói thầu Gói thầu số 11- Thi công xây dựng công trình Cụm quản lý hành chính thị trấn Định An

Tên dự án Cụm quản lý hành chính thị trấn Định An

Nguồn vốn Ngân sách huyện

Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng

350 

Nội dung chính gói 
thầu

- Diện tích xây dựng: 471,53m2; - Nhà dân dụng khung chịu lực thiết kế 01 trệt, 01 lầu, 

diện tích sử dụng khoảng: 926,37 m2; - Cao độ nền hoàn thiện ±0,00m (so với mặt đất tự 

nhiên 0,7m); - Cao độ sàn lầu tầng 1: +3,90m; - Cao độ đáy trần lầu 2: +7,50m; - Cao độ 

đỉnh mái: +10,9m; - Hệ thống cấp điện, cấp nước; thoát nước; phòng cháy chữa cháy; 

Loại hợp đồng Trọn gói 

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

Hình thức nhận 
HSDT

Đấu thầu không qua mạng

Thời gian bán HSMT 
từ ngày

06/05/2019 08:30 Đến ngày 16/05/2019 09:30

Địa điểm
Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; địa 

chỉ: Khóm 7, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Giá bán 2,000,000 VND

Thời điểm mở thầu 16/05/2019 09:30

Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền đảm bảo 83.000.000 VND

Số tiền bằng chữ Tám mươi ba triệu đồng chẵn
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