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Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn,  

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP),  

loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường 

giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo 

hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); 

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Lộc 

Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 184/BC-SKHĐT ngày 18/5/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP) như sau: 

1. Nhà đầu tư trúng sơ tuyển, được lựa chọn vào danh sách ngắn bao gồm: 

- Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An;  

- Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang. 

2. Nhà đầu tư không trúng sơ tuyển, không được lựa chọn vào danh sách 

ngắn là Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75.  

Lý do không được lựa chọn vào danh sách ngắn: đánh giá năng lực kinh 
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nghiệm không đạt yêu cầu tối thiểu về tiêu chí năng lực tài chính và không đạt 

yêu cầu về tổng điểm tối thiểu quy định tại  Mục 2 Chương III của Hồ sơ mời sơ 

tuyển được phê duyệt tại Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm công khai danh sách ngắn 

(nhà đầu tư trúng sơ tuyển) và thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư 

đến các nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 

quan lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt theo quy 

định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Chủ tịch 

UBND huyện Lộc Bình và Người đại diện theo pháp luật của các nhà đầu tư 

tham dự sơ tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KT; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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