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THÔNG BÁO 

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 

  

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 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 kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 

HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 

Quang Long Lạng Sơn. 

- Địa chỉ: Số 16, đường Văn Vỉ, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. 

- Giá trúng thầu là: 3.094.000.000 đồng. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày. 

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: đấu thầu qua mạng, có một 
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nhà thầu tham dự. 

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được chọn: 

Thực hiện theo yêu cầu tại Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp 

đồng gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm 

việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn. 

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

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KT, HCQT; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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