SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LÀO CAI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA
Số: 37/TB-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 04 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU
Gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn km35- km44 dự án: Đường kết nối ga Phố
Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn
Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1
Kính gửi:
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển và XDGT 208;
- Công ty TNHH Phúc Bình;
- Liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức
và Công ty cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai.
Căn cứ hồ sơ mời thầu đã được phát hành cho các nhà thầu từ ngày 27/3/2019 đến ngày
16/4/2019;
Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn km35km44 dự án: Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái)
và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1 của tổ chuyên gia đấu thầu Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số: 82/QĐ-SKH ngày 31/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 14: Thi công xây dựng
đoạn km35- km44 dự án: Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn
Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1.
Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên
với những thông tin như sau:
1. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức
và Công ty cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai.

+ Nhà thầu đứng đầu liên danh: Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức.
(Số nhà 79B, đường Quy Hóa, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào . Giấy
đăng ký kinh doanh số 5300146746 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Lào Cai
cấp đăng ký lần đầu ngày 19/11/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 12/2/2018).
+ Thành viên liên danh: Công ty cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai.
(SN 078 đường Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai. Giấy đăng
ký kinh doanh số 1203000005 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Lào Cai cấp
đăng ký lần đầu ngày 12/9/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 15/3/2005).
2. Giá trúng thầu: 55.676.655.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm
bẩy sáu triệu, sáu trăm năm lăm nghìn đồng chẵn).
Giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng.
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 518 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng).

5. Dự kiến thời gian ký hợp đồng: Trong tháng 6/2018.
6. Các nội dung cần lưu ý: Không
Danh sách các nhà thầu tham dự thầu, giá đánh giá, lý do bị loại có phụ lục kèm theo .
Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai đề nghị nhà thầu trúng thầu chuẩn bị các thủ tục
cần thiết ký kết hợp đồng theo đúng các quy định của nhà tài trợ để đảm bảo tiến độ
thực hiện dự án.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Giám đốc Sở ( B/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT, QLĐT.

KT.GIÁM ĐỐC

Phụ lục
Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn km35- km44 dự án: Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo
Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1.
(Kèm theo thông báo số: 37/TB-BQL ngày 04/6/2019)
Tên các nhà thầu nộp hồ
sơ dự thầu
- Công ty cổ phần đầu tư phát
triển và XDGT 208;
- Công ty TNHH Phúc Bình;
- Liên danh Công ty TNHH
xây dựng tổng hợp Minh
Đức và Công ty cổ phần xây
dựng Cầu Lào Cai.

Giá dự thầu công
bố tại buổi mở thầu
( VNĐ)

Giá đánh giá của
hồ sơ dự thầu (
VNĐ)

58.580.414.000

56.961.773.000

55.676.276.000

- Công ty cổ phần đầu tư phát Nhà thầu không đạt
triển và XDGT 208;
về năng lực kinh
- Công ty TNHH Phúc Bình; nghiệm. Hồ sơ tài
chính không được mở

Kết quả đánh giá hồ sơ dự
thầu/ Lý do nhà thầu bị loại

Thông tin nhà thầu trúng thầu

Không có giá đánh giá thấp nhất

- Giá trúng thầu: 55.676.655.000, đồng
Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về - Thời hạn thực hiện hợp đồng: 518 ngày
55.676.655.000 năng lực, kỹ thuật. Có giá đánh - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố
giá thấp nhất
định.
Nhà thầu không đáp ứng năng lực
thi công các công trình tương tự

