
Nhập nội dung TBMT

Thông tin chung

Số TBMT 20201275664-00 Ngày đăng tải

Hình thức thông báo Đăng lần đầu

Loại thông báo Thông báo thực

Lĩnh vực Phi tư vấn

Bên mời thầu Công ty Thủy điện Đồng Nai

Chủ đầu tư

Tên gói thầu Kiểm định định kỳ TU, TI NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Phân loại Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm SXKD năm 2021

Chi tiết nguồn vốn SXKD điện năm 2021

Loại hợp đồng Trọn gói 

Hình thức lựa chọn 
nhà thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn Trong nước

Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng

07 Tháng 

Cách thức tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận 
HSDT từ ngày

Phát hành E-HSMT Miễn phí

Thời hạn hiệu lực của 
E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận E-
HSDT

web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện 
gói thầu

Tỉnh Lâm Đồng

Thời hạn hiệu lực của 
E-HSDT

60 Ngày

Mở thầu

Thời điểm đóng/ mở 
thầu

04/01/2021 15:00

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu 227.683.066 VND

Số tiền bằng chữ Hai trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn sáu mươi sáu đồng chẵn
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Mẫu số 01

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

       Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ khối lượng mời
thầu và các mô tả dịch vụ với các diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

Tiến độ thực hiện gói thầu 07 Tháng 

STT
Danh mục dịch 

vụ
Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Khối lượng

1
Kiểm định Máy 
biến dòng điện 

220kV DN3

Kiểm định sai số Máy biến dòng điện 220kV: Kiểm định 
cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 220 kV - Tỉ số 

biến: 600/1 A - Cấp chính xác: 0,2 - Model: LCWB7-220
Máy 12

2
Kiểm định Máy 
biến dòng điện 

220kV DN4

Kiểm định sai số Máy biến dòng điện 220kV: Kiểm định 
cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 220 kV - Tỉ số 
biến: 1200/1 A - Cấp chính xác: 0,2 - Model: LCWB7-

220

Máy 12

3
Kiểm định Máy 

biến điện áp 
220kV

Kiểm định sai số Máy biến điện áp 220kV: Kiểm định cấp 
chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 220 kV - Tỉ số biến: 

220.000:√3/110:√3V - Cấp chính xác: 0,2 - Model: 
TYD220/√3-0.01H.

Máy 12

4
Kiểm định Máy 
biến dòng điện 
15,75kV DN3

Kiểm định sai số Máy biến dòng điện đầu cực 15,75kV: 
Kiểm định cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 15,75 
kV - Tỉ số biến: 5000/1/1 A - Cấp chính xác: 0,2/0,2 - 

Model: IORAZSN

Máy 6

5
Kiểm định Máy 
biến dòng điện 
15,75kV ĐN4

Kiểm định Máy biến dòng điện 15,75kV: Kiểm định cấp 
chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 15,75 kV - Tỉ số biến: 
10.000/1/1 A - Cấp chính xác: 0,2/0,2- Model: IORAZSN

Máy 6

6
Kiểm định Máy 

biến điện áp 
15,75kV

Kiểm định Máy biến điện áp 15,75kV: Kiểm định cấp 
chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 15,75 kV - Tỉ số biến: 

15750:√3/110:√3V - Cấp chính xác: 0,2 - Model: 
EPR20Z

Máy 12

7
Thí nghiệm hệ 

thống mạch 
dòng điện

Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện
hệ thống 

mạch 4
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