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        SỞ TƯ PHÁP      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số: 41 /TB-STP          Bình ðịnh,  ngày 21 tháng 4 năm 2015 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả ñấu thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp 

 

 Căn cứ Luật ðấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng 
số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 42/Qð-STP ngày 21/4/2015 của Sở Tư pháp về việc 
phê duyệt kết quả ñấu thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư 
pháp, 

Sở Tư pháp Bình ðịnh thông báo kết quả ñấu thầu gói thầu xây lắp thuộc 
công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng - Tổng hợp Thành Tài 
ðịa chỉ: Số 32 ñường Thông Tin, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh. 

2. Giá trị trúng thầu: 1.707.814.000 ñồng (Một tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu tám 

trăm mười bốn nghìn ñồng). 

3. Thời gian thực hiện hợp ñồng: 95 ngày.  

4. Tên nhà thầu không trúng thầu gồm: 
+ Doanh nghiệp tư nhân Phúc Hưng. 
+ Công ty TNHH Xây dựng – Cơ khí Minh Phú. 
Lý do: Các ñơn vị có ñơn giá chào cao hơn so với ñơn vị khác. 

Sở Tư pháp Bình ðịnh kính mời: Công ty TNHH Xây dựng - Tổng hợp 
Thành Tài ñến Văn phòng Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

- ðịa ñiểm: số 139 ñường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, Bình ðịnh. 
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00’, ngày 22/4/2015. 
- Nội dung: Hoàn thiện và ký kết hợp ñồng, chuẩn bị nhân lực và vật tư, thiết 

bị tiến hành thi công xây dựng công trình. Mọi kiến nghị, ñề xuất của các nhà thầu 
(nếu có) gửi về Sở Tư pháp ñể xem xét giải quyết./. 
    

Nơi nhận:                GIÁM ðỐC 
- Công ty TNHH XD-TH Thành Tài; 
- Công ty TNHH XD-CK Minh Phú;              ðã ký 
- DNTN Phúc Hưng; 
- Lưu: VT. 
                                                                                             Lê Văn Toàn 
 


