
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 28 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình:  

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, 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 1162/QĐ-UBND ngày 117/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang 

liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 6122/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/7/2022 của Sở Lao 

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

thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

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

gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung như sau:  

1. Thông tin về gói thầu 

 - Số E-TBMT: 20220746684-00. 

 - Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 

 - Giá gói thầu: 12.237.760.000 đồng. 

 - Tên bên mời thầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày. 

 2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 
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 - Số Đăng ký kinh doanh của nhà thầu: 4900228935. 

 - Tên nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nông thôn Song 

Quang. 

 - Giá dự thầu: 12.169.063.605,5384 đồng. 

 - Giá trúng thầu: 12.169.064.000 đồng. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng phát triển nông thôn Song Quang 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:                                                                                   
- Nhà thầu trúng thầu; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, NCC; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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