
Mẫu 7
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

1. Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị camera an ninh”.
- Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera an ninh bao

gồm các thiết bị chính như 1 đầu ghi hình 16 kênh, 17 camera, cáp quang và
các thiết bị phụ kèm theo.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng (tương ứng 90 ngày).
2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mở rộng
nhà máy thủy điện Đa Nhim.
3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng của Chủ đầu tư.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2016 đến
trước 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:
Công ty Cổ phần Thủy Điện Đa - Nhim Hàm - Thuận Đa Mi
Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại: (063)3728171/ số fax: (063)3866457/ email: lanlth@dhd.com.vn
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); Hình thức bảo đảm
dự thầu: thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính; Thời gian có hiệu lực của
bảo đảm dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2016
11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2016
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