
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:           /TB-STC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày            tháng 12 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

 

 

Kính gửi: Thời báo tài chính Việt Nam 

 

 

Tên bên mời thầu: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố Nguyễn Chí Thanh, khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố, 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 0205.3870144 

Email:thuquyen.ls13@gmai.com 

Mã số thuế: 4900357391 

Đề nghị Thời báo tài chính Việt Namđăng tải thông báo mời thầu với nội 

dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua 06 xe ô tô bán tải chuyên dùng 

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Giá gói thầu: 4.794.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm chín mươi 

bốn triệu đồng chẵn). 

- Nội dung chính của gói thầu: Mua 06 xe ô tô bán tài chuyên dùng cho các 

đơn vị trong tỉnh. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Tên dự toán:Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị năm 2021 

3. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí trang bị xe ô tô phục vụ công tác và Kinh 

phí an toàn giao thông phân bổ dự toán cho Thanh tra giao thông theo Quyết định 

2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (không áp 

dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn) 
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5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ, 

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 16 giờ 42 ngày 30 tháng 12 năm 2021 

đến trước 08 giờ 00 ngày 10 tháng 1 năm 2022. 

7. Địa điểm phát hành HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo số 

TBMT: 20211293010 và Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước: taisancong.vn 

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí. 

9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

Trên đây là nội dung thông báo mời thầu của Sở Tài chính về gói thầu 

thầuMua 06 xe ô tô bán tải chuyên dùng./. 

    

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Lưu: VT, Phòng QLGCS&DN 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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