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THÔNG BÁO MỜI THẦU QUA MẠNG 

Gói thầu - Sửa chữa thiết bị trường lò hơi 01 Phân xưởng Nhiệt điện 

 

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ 

chức đấu thầu qua mạng Gói thầu - Sửa chữa thiết bị trường lò hơi 01 Phân xưởng 

Nhiệt điện. Bên mời thầu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham 

gia đấu thầu qua mạng gói thầu nêu trên. 

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết 

tại địa chỉ trên hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia “Muasamcong.mpi.gov.vn”. 

- Thời gian phát hành E-HSMT từ 11 giờ 57 phút, ngày 04 tháng 01 năm 2021 

đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2021. 

- E-HSDT phải được gửi đến hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia tại trang web 

“Muasamcong.mpi.gov.vn”  trước thời điểm hết hạn nộp E-HSDT vào lúc 14 giờ 00 

phút (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 01 năm 2021. 

- E-HSDT sẽ được bên mời thầu mở công khai tại địa chỉ nêu trên ngay sau 

thời điểm hết hạn nộp E-HSDT (trong khoảng thời gian từ 14 giờ 00 phút đến trước 

16 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2021). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Trang web Cty (đăng tải); 

- Tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu; 

- Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ LCNT; 

- Lưu: VT, KHTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Minh Thành 
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