
TAP DOAN CN THAN - KS V1T NAM CONG HOA xA HI CHU NGHTA VIT NAM 

CONG TY THAN DUCING HUY-TKV Dc 1p - Ttr  do - Hnh phüc 

S : 'O /TB- VDHC Cá'in Phá, ngày 29 tháng 6 nárn 2020 

THÔNG BAO KET QUA LIJA CHQN NHA THAU 

Gói thu s 09: Si:ra chüa trung dti tu Xe ô to gn cn cu Huyndai 14P-2513 

(s the 8487) 

KInh giri : - Cong ty CP Ca khI ô to Uông BI; 

- Cong ty CP ca khI Hon Gai 

- Cong ty Co phn Ca khI MO Vit Bc-VVMI. 

Cong ty than Duo'ng Huy - TKV trân trpng cam an các nhà thâu dA tham dir 
dâu thâu Gói thâu sO 09 : Sira chUa trung di tu Xe ô to gn cn cu Huyndai 14P-

2513 (so the 8487) và thông báo tOi các nba thu kt qua lira ch9n nba thu cüa Gói 

thâu so 09 trên nhx sau: 

1. Nhà thâu không trüng thu: 
- COng ty CP Co khI HOn Gai 

- Cong ty C phn Co khI MO Vit Bäc-VVMI 

L do không trüng thâu: 
a. Nhà thu Cong ty CP ca khI HOn Gai: Trong don chào hang dan vj chào 

tong so tin: 911.537.018 dng (dã bao gm VAT) thp hon so vâi giá trj gói 

thu là: 1.3 16.125 dng. 

b. Nhà thu COng ty C phn ca idil MO Vit Bc-VVMI: Trong dan chào 
hang dan vj chào tng s tin: 913.010.225 dng (dA bao gm VAT) cao hon so 
vri giá tr gói thâu là: 157.083 dông. 

2. Nhà than trüng than: 
- T8n nhà thu trüng thu: Cong ty CP Ca khI ô tO Uông BI 
- Da chi: Phumg Phuong Dông - TP UOng BI - Tinh Quàng Ninh 

- S diên thoti: 02033.854028 FAX: 02033.8543 12 

- Giá trj trñng thu: 879.459.920 dng (da bao gim thuê VAT) 

Bang chi Tam train bay mu'ai chin triçu, bón tram nàm mu'o'i chin ngàn, 
chin tram hal inutii th3ng chàn. 

- Cong vic tring thu: Sira chüa trung di tu Xe ô to gn cn cu Huyndai 14P- 

2513 (so the 8487) 
- Loii hçrp dng: Theo don giá cô djnh 
- Thai gian thrc hin hçip dng: 40 ngày k tix ngày bàn giao thit bj vào si1ra 

chüa dn ngày bàn giao thit b hoàn thành sau si:ra chü 



Cong ty than Du'crng Huy - TKV thông báo và rn?i Cong ty CP ca khI ô to 
Uông BI dn k kát hcrp dng theo quy djnh hin hành. 

Thô'i gian: 08 gi 30 phCit, ngày 26 tháng 6 närn 2020 

Dja dirn: Ti Van phông Cong ty than Duong Huy - 1KV 

Xin chân thành cm on các nhà thu dA tham gia dir 

No'i,ihln 

- Nhix kInh giri; 

- Lu'u KH, VT. 
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