
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị 

Công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Trung tâm                       

Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua 
Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 8716/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2021 của Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Trung 
tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/4/2022 của Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Trung tâm Điều dưỡng 

người có công tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/5/2022 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây 

dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Trung 
tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục 

tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn, với nội dung như sau:  

1. Thông tin về gói thầu 

 - Số E-TBMT: 20220471518-00. 

 - Tên gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị. 

 - Giá gói thầu: 3.246.150.000 đồng. 

 - Tên bên mời thầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày. 

 2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

 - Số Đăng ký kinh doanh của nhà thầu: 0201183970. 

 - Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng thương mại Giang Lam. 

 - Giá dự thầu: 3.262.250.884,9345 đồng. 

 - Giá trúng thầu: 3.262.251.000 đồng. 

3. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu 

- Công ty TNHH Đức Cường Thịnh: Cung cấp Báo cáo tài chình 03 năm 

gần nhất không đẩy đủ theo yêu cầu tại Mục E-CDNT 10.1(g) Chương II E-

HSMT; Không cung cấp tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu theo 

yêu cầu tại Mục E-CDNT 10.1(g) Chương II E-HSMT; Cung cấp Hợp đồng 

nguyên tắc thuê máy móc xây dựng không đẩy đủ theo yêu cầu tại Mục E-CDNT 

10.1(g) Chương II E-HSMT. Không làm rõ việc kê khai nhân sự chủ chốt đối với 

vị trí Cán bộ kỹ thuật phụ trách phần thiết bị và Cán bộ an toàn lao động theo yêu 

cầu của Bên mời thầu. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Nhà thầu trúng thầu trong 

vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu có mặt Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện và ký kết hợp đồng gói thầu nêu 

trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Công ty CP XD thương mại Giang Lam;   

- Công ty TNHH Đức Cường Thịnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, NCC; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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