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ngày 12 tháng 01
năm 2006 (đồng)
01

Xây lắp và thiết bị

7.307.923.941

7.984.478.591

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12 tháng
01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp + thiết bị):
2.1 Hồ sơ mời thầu:
a) Yêu cầu về thủ tục đấu thầu:
- Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
+ Trong chỉ dẫn nhà thầu phải yêu cầu nhà thầu nêu rõ nguồn gốc xuất xứ và
thương hiệu của vật tư, thiết bị, hàng hóa đưa vào công trình trong hồ sơ dự thầu để làm
cơ sở thương thảo ký kết hợp đồng sau khi trúng thầu.
+ Về bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh dự thầu phải do một ngân hàng hoạt động hợp
pháp phát hành, bảo lãnh dự thầu của liên danh để bảo đảm trách nhiệm tham dự thầu
của nhà thầu liên danh.
- Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá;
- Biểu mẫu dự thầu bao gồm: mẫu đơn dự thầu, mẫu đảm bảo dự thầu, biểu mẫu
báo cáo về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu.
b) Yêu cầu về xây lắp:
- Phạm vi công việc và tiến độ thực hiện.
- Yêu cầu về kỹ thuật.
- Thiết kế kỹ thuật kèm theo tiên lượng và chỉ dẫn.
c) Yêu cầu về hợp đồng:
- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Biểu mẫu về hợp đồng: mẫu thỏa thuận hợp đồng, mẫu bảo đảm thực hiện hợp
đồng.
(Nội dung chi tiết hồ sơ mời thầu trong các tài liệu kèm theo Tờ trình số
4460/TTr-.DA ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ban Quản lý dự án huyện Tân Thành).
Trong quá trình đấu thầu gói thầu số 1 cần lưu ý những điểm sau:

