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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Rà soát điều chỉnh ranh giới  

3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 
  

Kính gửi: - Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc bộ; 

 - Trung tâm Điều tra Quy hoạch Nông lâm nghiệp Bắc Giang; 

 - Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

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 Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  

Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Rà soát, 

điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo đến các nhà thầu tham dự 

gói thầu Rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu: 

a) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Phân viện Điều tra Quy hoạch 

rừng Tây Bắc bộ. Địa chỉ: Km 12 – Đường Ngọc Hồi – Thanh trì – TP Hà Nội. 

Tài khoản: 3180201000107 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

huyện Thanh Trì – TP Hà Nội. Mã số thuế: 01 001 025 41. 

b) Giá trúng thầu: 5.996.000.000 đồng (Năm tỷ, chín trăm chín mươi sáu 

triệu đồng). Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế 

nào mà nhà thầu phải nộp. 

c) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn: 

a) Trung tâm Điều tra Quy hoạch Nông lâm nghiệp Bắc Giang. Địa chỉ: 

Số 7, khu 34 xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang. 
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- Lý do không được lựa chọn: HSĐX kỹ thuật được đánh giá không đáp 

ứng về kỹ thuật. 

b) Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp. Địa chỉ: Km 12, 

đường Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. 

- Lý do không được lựa chọn: Giá gói thầu nhà thầu đề xuất cao hơn giá 

gói thầu được phê duyệt. 

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

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị nhà thầu được đề nghị 

trúng thầu chủ động liên hệ Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT) để hoàn thiện và 

ký kết hợp đồng. Nếu quá 07 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được thông báo này mà 

nhà thầu được đề nghị trúng thầu không đến thương thảo và quá 20 ngày bên mời 

thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoàn thiện hợp đồng của nhà thầu được 

đề nghị trúng thầu thì Chủ đầu tư sẽ thực hiện việc huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu 

theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo tới các nhà thầu nội dung 

như trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở KH và ĐT; 
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc NN tỉnh Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng QLXD, KHTC; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Chiều 
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