
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:         /TB-STC                            Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2022 
 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu 

 Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông 

nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022 
 

 

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 

của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Trên cơ sở Quyết định số 276/QĐ-STC ngày  05/10/2022 của Giám đốc Sở 

Tài chính Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung 

cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố 

hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

Sở Tài chính tỉnh Bình Định thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 

Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và 

Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022, với những nội dung như sau: 

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Bicem. 

    Địa chỉ: Số 505 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định. 

2. Giá trúng thầu: 181.091.122.022 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi 

mốt tỷ, không trăm chín mươi mốt triệu, một trăm hai mươi hai nghìn, không trăm 

hai mươi hai đồng) (đã bao gồm các loại phí, thuế VAT và chi phí vận chuyển). 

3. Loại hợp đồng: Hợp theo đơn giá cố định. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

Sở Tài chính tỉnh Bình Định thông báo đến nhà thầu được biết./. 

 

Nơi nhận:                                                               

- TT dữ liệu QG và TSC (Cục QLCS); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Công ty Cổ phần Bicem; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, QLNS.  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 
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