CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ
CƠ QUAN KHÔNG GIAN
BAN MUA SẮM VÀ LƯU TRỮ,
MẠNG ĐIỀU KHIỂN VÀ THEO DÕI TỪ XA CỦA ISRO (ISTRAC)
BENGALURU- 560 058
SƠ LƯỢC VỀ THƯ BÀY TỎ QUAN TÂM
Thư bày tỏ quan tâm số: ISTRAC / PUR / CON / ASEAN / VTM / 2020-21 ngày 17/06/2021
Thay mặt Tổng thống Ấn Độ, Giám đốc Ban Mua sắm và Lưu trữ của ISTRAC
mời các nhà thầu nộp hồ sơ đấu thầu sơ tuyển cho tổ hợp công trình sau theo mồ hình EPC (Thiết kế & xây
dựng).
Tên công trình

Xây dựng công trình hỗ trợ ăng-ten 11m, Tiếp nhận dữ liệu, Cơ sở vật
chất xử lý & phân tích tại Mỹ Phước - Khu công nghiệp 3, tỉnh Bình
Dương, Việt Nam (Thiết kế và Xây dựng bao gồm cả Dân dụng, PH,
Điện, AC và các công trình liên quan khác)

Thông báo về Thư bày tỏ quan ISTRAC / PUR / CON / ASEAN / VTM / 2020-21
tâm Số
dtd 17/06/2021
Chi phí dự kiến

86 tỷ Việt Nam Đồng

Thời gian hoàn thành tính từ Mười tám (18) tháng
ngày thứ 15 kể từ ngày đưa ra
đơn đặt hàng công việc/đơn đặt
hàng, theo tháng
Ngày và giờ cuối cùng để nhận 19/07/2021 lúc 17 giờ (IST)
và hoàn thành Thư bày tỏ quan
tâm
Ngày và giờ đến hạn mở Thư 20/07/2021 lúc 11 giờ (IST)
bày tỏ quan tâm gửi tới đấu thầu
Thư bày tỏ quan tâm chi tiết và các thông tin liên quan khác có sẵn trên các trang web
https: // www.isro.gov.in/tenders (hoặc) https://eprocure.gov.in/eprocure/app Ph. +91 80 28094555
GHI CHÚ: Mọi thay đổi nếu có sẽ được đăng trên trang web chứ không được đăng trên bất kỳ quảng cáo giấy
nào.

-Ký tênCán bộ cao cấp (Mua sắm & Lưu trữ)

