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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:      /TB-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 12  tháng 9 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm màn hình Led P2.5 

Indoor-SMD 2121 phục vụ công tác chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

    

 

 Kính gửi:  - Công ty TNHH Công nghệ và xây dựng Hưng 

Hoàng; 

 - Công ty cổ phần Công nghệ LED D và Q Việt 

Nam; 

 - Hộ kinh doanh Lưu Thị Bích Phượng; 

 - Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây 

dựng Thanh Bình; 

 - Công ty TNHH MTV tín Tâm Trí. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

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 98/QĐ-SKHĐT ngày 28/6/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự toán mua sắm màn hình Led P2.5 

Indoor-SMD 2121 phục vụ công tác chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Quyết định số 118/QĐ-SKHĐT ngày 02/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-63-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx
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duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm màn hình Led P2.5 

Indoor-SMD 2121 phục vụ công tác chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Biên bản mở thầu ngày 31/8/2022; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-SKHĐT ngày 09/9/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đâu tư Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm màn hình 

Led P2.5 Indoor-SMD 2121 phục vụ công tác chuyên môn của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Mua sắm màn hình Led P2.5 Indoor-SMD 2121 phục vụ công tác 

chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, với nội dung như sau: 

I. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ và xây dựng 

Hưng Hoàng, địa chỉ số 24, đường Ngô Sỹ Liên, khối Cửa Nam, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Giá trúng thầu: 109.670.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm linh chín triệu 

sáu trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn./.) 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. 

II. Các nhà thầu không được lựa chọn. 

1. Công ty cổ phần Công nghệ LED D và Q Việt Nam, địa chỉ số 19, ngõ 

7, phố Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Lý do: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng được thông số kỹ thuật, đáp 

ứng về giá gói thầu. Tuy nhiên đơn chào hàng cao hơn so với đơn chào hàng   

của nhà thầu trúng thầu. 

2. Hộ kinh doanh Lưu Thị Bích Phượng, địa chỉ số 177, thôn Hoàng 

Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Lý do: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng được thông số kỹ thuật, đáp 

ứng về giá gói thầu. Tuy nhiên đơn chào hàng cao hơn so với đơn chào hàng   

của nhà thầu trúng thầu. 

3. Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Thanh Bình, địa chỉ 

số nhà B5, ngõ 9, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Lý do: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng được thông số kỹ thuật, đáp 

ứng về giá gói thầu. Tuy nhiên đơn chào hàng cao hơn so với đơn chào hàng   

của nhà thầu trúng thầu. 

4. Công ty TNHH MTV tín Tâm Trí, địa chỉ số 7, ngõ 164, Vương Thừa 

Quý, phường Khưng Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Lý do: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng được thông số kỹ thuật, đáp 

ứng về giá gói thầu. Tuy nhiên đơn chào hàng cao hơn so với đơn chào hàng   

của nhà thầu trúng thầu. 
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III. Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo, nhà thầu trúng 

thầu có trách nhiệm đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ số 2, 

đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

để tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo đến nhà thầu trúng thầu 

và các nhà thầu không trúng thầu gói thầu nêu trên biết, để thực hiện các công 

việc tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Hà Mạnh Cường 
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