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THÔNG BÁO 

Chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gói thầu gói thầu thi công xây dựng 

công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Quang Long Lạng Sơn 

(Số 16, đường Văn Vỉ, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) 

 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải 

tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ- UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, 

sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-VP ngày 09/12/2020 của Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi 

công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND 

tỉnh Lạng Sơn; 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo đã chấp thuận E-HSDT và 

trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu Thi công xây dựng công trình 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

1. Chấp thuận E-HSDT: 

- Giá trúng thầu: 3.094.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm chín 

mươi tư triệu đồng). 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 

- Các nội dung khác theo E-HSDT và biên bản thương thảo hợp đồng. 

2. Hoàn thiện, ký hợp kết đồng: 

Đề nghị đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương 
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mại Quang Long Lạng Sơn tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2020 (thứ Năm). 

- Địa điểm: tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: đường Hùng 

Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

(Gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng). 

3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

Mẫu số 21 Chương VIII của E-HSMT, như sau: 

- Tổng số tiền 92.840.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu, tám trăm 

bốn mươi nghìn đồng). 

- Thời gian hiệu lực 120 ngày. 

- Hình thức: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động 

hợp pháp tại Việt Nam. 

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 

nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu 

nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp 

ứng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu 

không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến hết ngày 20/12/2020 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ 

bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Cty TNHH MTV TV&XD Mỹ Anh; 

- BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KT, HCQT; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 

 

 

 

 


		2020-12-16T10:29:32+0700


		2020-12-16T14:30:26+0700




