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Bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu việc mời thầu từ đâu ???
Công việc quá nhiều, bạn không thể tự mình đứng ra thực hiện ???
Làm sao để nắm vững các Luật Đấu thầu mới nhất ???
Làm sao để thực hiện đúng Luật đấu thầu mà công việc vẫn theo ý muốn???
Quá nhiều đối thủ cạnh tranh, làm sao để thắng được họ ???
Quá đơn giản. Hãy giao công việc đó cho chúng tôi !!!

  

Với  đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng lành nghề trong các  lĩnh vực Tư vấn
và Đào tạo, Tiến Dũng hoạt động trên các lĩnh vực:

  

      TƯ VẤN ĐẤU THẦU
- Tư vấn trình tự thực hiện đấu thầu, phương thức đấu thầu.
- Tư vấn và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu
- Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ cho bên mời thầu
- Tư vấn lập hồ sơ dự thầu cho nhà thầu
- Dịch vụ hỗ trợ đăng tin và cung cấp thông tin đấu thầu 
TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
- Xác định và tổ chức dự án
- Lập kế hoạch dự án
- Xây dựng dự án 
- Thẩm định dự án
- Quản lý thực hiện dự án
- Kết thúc dự án

TƯ VẤN ĐẦU TƯ
- Lập dự án đầu tư
- Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư
- Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổng dự toán; Xây dựng công trình thuộc các dự
án đầu tư
- Đăng ký kế hoạch đầu tư
- Thực hiện dự án đầu tư
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