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THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Kính gửi: Các nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu 
 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu số 09: 

Xây lắp và cung cấp thiết bị âm thanh, nội thất công trình Trụ sở làm việc Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh 

nghiệm và điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. 

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi 

tiết tại địa chỉ bên mời thầu:  

Sở Tài chính - Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn; Điện thoại: (0205) 3874295 và sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn 

chỉnh với giá là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn) tại địa chỉ bên mời thầu. 

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2018 đến trước 

08 giờ 30, ngày 08 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính). 

Địa điểm bán HSMT: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ nhận HSDT: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn – đường Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 10 tháng 12 năm 2018. 

Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng 

chẵn). 

       HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 

tháng 12 năm 2018. 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT 

tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và 

Quy hoạch đô thị; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;  

- Ban QLDAXD Sở Tài chính; 

- Lưu VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

  Nguyễn Duy Anh 

 


