
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2706/SGTVT-KCHT&ATGT 
V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm 

đường GTNT công trình: Đường Còn 
Pheo, xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc 

Lạng Sơn, ngày 25  tháng 8 năm 2021 

 Kính gửi:  .................................................................................................. 
(Địa chỉ: .................................................................................................................) 
 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn 

giai đoạn 2021 - 2025, đợt 1 năm 2021;  

Thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm xi măng hỗ trợ Đề án 

phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, đợt 1 năm 2021;  

1. Khối lượng xi măng cần mua sắm 225,6 tấn. 

2. Chủng loại Xi măng PCB 40; 

3. Địa điểm giao nhận xi măng: Tại công trường công trình Đường Còn 

Pheo, xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc.       

4. Tiến độ cung cấp: Theo tiến độ thi công công trình; 

5. Thời gian hiệu lực của báo giá là 30 ngày.  

6. Thư chào giá theo mẫu kèm theo công văn này. 

7. Thư chào giá phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, thư điện 

tử (kchtgtls@gmail.com), bằng fax (0205.3811209) đến Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Lạng Sơn chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 8 năm 

2021, Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Sở Giao thông vận tải mời các đơn vị quan tâm tham gia./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như  Kính gửi; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- P.KCHT&ATGT, KH-TC; 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu: VT, KCHT&ATGT.  

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Vũ Văn Nhiên 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 

Thư chào giá 
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 

(Địa chỉ: Số 12, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn)  

 

Căn cứ công văn số       /SGTVT-KCHT&ATGT ngày    /8/2021 của Sở 
Giao thông vận tải về việc mời tham gia cung ứng xi măng làm đường giao thông 
nông thôn công trình: Đường Còn Pheo, xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc.       

Sau khi nghiên cứu, khảo sát địa điểm công trình: Đường Còn Pheo, xã 
Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc, đơn vị chúng tôi xin được chào giá xi măng với các 
nội dung sau:  

1. Tên đơn vị  ............................................................................................ 

- Địa chỉ:................................................................................................... 

- Số điện thoại: ............................................................................ 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:.............................................. do ........ 

..................................................................... cấp ngày .......................... 

- Mã số thuế: ............................................................................... 

2. Đơn giá xi măng chủng loại PCB 40:         đồng/tấn. 

3. Khối lượng cung cấp:         tấn. Thành tiền          triệu đồng. 

4. Địa điểm giao nhận xi măng: Tại công trường thi công 

5. Tiến độ cung cấp: theo tiến độ thi công 

6. Thời gian hiệu lực của báo giá là 30 ngày kể từ 10 giờ 00 phút (giờ Việt 
Nam), ngày     tháng 8 năm 2021 

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy 
định hiện hành về cung ứng xi măng cho công trình: Đường Còn Pheo, xã Thuỵ 
Hùng, huyện Cao Lộc.    

                          Đại diện bên chào giá 

                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Danh sách, địa chỉ các đơn vị nhận văn bản mời tham gia chào giá 

(Kèm theo văn bản số          /SGTVT-KCHT&ATGT ngày     /8/2021 của Sở GTVT) 
 

1. Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong, địa chỉ: Phường Đông Kinh, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành, địa chỉ: Số 1B, đường Nguyễn Tri 
Phương, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sõn.  

3. Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành, địa chỉ: Khối 8, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi, địa chỉ: Khu TĐC khối 9, phường 
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 


