
Mầu 6
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu 
Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, p. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Điện thoại/fax/email: 02543 510573/02543 510573 
Mã số thuế: 3500716679
1. Tên gói thầu: Xây dựng module phần mềm kết nối Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với một số sàn giao dịch công nghệ trực tuyến trong nước

- Loai eói thầu:

- Giá gói thầu: 179.800.000 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu tám trăm ngàn 
đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng module phần mềm kết nối Sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với một số sàn giao dịch công nghệ trực tuyến 
trong nước

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày
2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: thuộc đề tài “Xây dựng 
chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2025”
3. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước năm 2018
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSYC: từ ...AO... giờ..., ngày ..23.... tháng ...G....năm 2018 đến trước
....giờ.ữl} ngày tháng ...ĩt..... năm 2018 [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành
chính) .
7. Địa điểm phát hành HSYC: 202 Bạch Đằng, p. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu; Điện thoại: 02543 510573; Fax: 02543 510573
8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
9. Bảo đảm dự thầu: Không
10. Thời điểm đóng thầu: giờ.0ì? ngày .AD..... tháng năm 2018.7
11. Thời điểm mở thầu :.... giờ3Ọngày.ế.ế<4(?.. tháng......... năm 20188

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày ..¿5.. thảng năm 2018 
Đ ạ ẩ | —  ■ ■ '  ’  .  - ẽ • ■ *

(KỷỀg

tPẴạ m J\f(fG C Vũ
1


