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THÔNG BÁO
Về việc mời thầu gói thầu số 05: Mua sắm trang thiết bị cấp thiết phục vụ việc
giảng dạy bộ môn Tin học – Ngoại ngữ năm 2017
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói
thầu mua sắm hàng hóa. Nội dung như sau:
1. Tên gói thầu số 05: Mua sắm trang thiết bị cấp thiết phục vụ việc giảng dạy bộ
môn Tin học – Ngoại ngữ năm 2017
2. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ, ngày 27/04/2018 đến trước
thời điểm đóng thầu.
3. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Trước thời điểm đóng thầu.
4. Thời gian đóng và mở hồ sơ dự thầu:
+ Thời gian đóng thầu: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/05/2018;
+ Thời gian mở thầu: Vào lúc 14 giờ 05 phút ngày 17/05/2018;
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
6. Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo khác cấp tỉnh
Nhà thầu mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu
đồng chẵn) tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, số 12 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296.3.854451, email:
taichinhag@yahoo.com.vn.
Địa chỉ nộp hồ sơ dự thầu và tổ chức mở thầu: Công ty TNHH Kiểm định và tư vấn đầu
tư xây dựng Miền Tây. Địa chỉ: Số 10, Thiên Hộ Dương, phường Bình Khánh, TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : 0296.3. 955.339, fax: 0296.3.955339.
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang kính mời đại diện của các nhà thầu tham gia, tham dự
buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Các nhà thầu mua HSMT;
- Lưu: VT, KH-TC.
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