
TP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM 

CONG TY THAN DUNG HUY-TKV Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

S 62  /TB- VDHC Cám Phá, ngày f tháng 6 nàm 2020 

- THÔNG BAO KET QUA LLrA  CHQN NHA THAU 

Sfra chü'a , bão du'&ng h thông diu hôa nhit d 

KInh giri : - Cong ty c phn cong ngh thông tin Tam Phát 

- Cong ty TNHT-1 Thuang mi djch vi An Phic Huy 

- Cong ty TNHH thuang mi & k5 thut TCN, 

Cong ty than Duang Huy - TKV trân tr9ng cam an các nhà thu dã tham di.r 
dâu thâu dan hang: Süa chia , bào dumg h thng diu hOa nhit d và thông báo 
ti các nhà thâu kt qua lira ch9n nhà thu cüa dan hang trên nhu sau: 

1. Nhà thâu không trüng thãu: 
- Cong ty Co phân cong ngh thông tin Tam Phát 

- Cong ty TN}IH Thuang mi dch v An Phüc Huy 

L do không trüng thâu: 

a) Nhà thu Cong ty c phn cong ngh thông tin Tam Phát: Trong dan chào 
hang dan vi chào tng s tin: 147.694.976 dng (dã bao gm VAT) thp han so 
v1i giá trj dan hang là: 4.981.610 dông. 

b) Nhà thu Cong ty TNHH Thuang mi djch vi An Phñc Huy: Trong dan 
chào hang dan vj chào tng s tin: 15 1.038.148 dng(dä bao gm VAT) thâp han 

so vol giá trj dan hang là: 1.638.438 dng. 

2. Nhã thãu trüng thâu: 
- Ten nba thu tri111g thu: Cong ty TNHH thuang mai & k thut TCN 

- Dja chi: S 8 ngO 229 Trn Phti- P.Câm BInh — TP.Câm Phâ- T.Quãng NinE 
-Sdinthoi: 02033714342 

- Giá trj trñng thu: 136.862.389 dông (aa bao gum thu VAT) 

Bang chi': Mç5t tram ba mu'o'i sáu triu, tam tram sáu mu'o'i hai ngàn, ba tram 

tam muv'i chin dng chàn. 

- Cong vic tn1ng thu: Sa cha, bâo dung h thng diu hôa nhit d 

- Loti hçip dng: Theo dan giá cô djnh 

- Thi gian th?c hin hç'p dng: 28 ngày k tx ngày k kt hcip dng. 
Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và mOi Cong ty TN}IH thuang 

mi & k5i thut TCN dn k,2 kt hqp dng theo quy djnh hin hành. 

ThO'i gian: 08 giO 30 philit, ngày 27 tháng 6 nàm 2020 



Dja diem: Ti Van phông Cong ty than Duang Huy - TKV 

Xin chãn thânh cm o các nhá thu dä tham gia dr 

Noinhân: 

- Nhu kInh giri; 

- Luu KH, VT. 

* 

K/T GIAM DOC 

O GIAM DOC 
56 -  O3, 

UANH ' 

TAP DOA 
C.) 
o CONG NGHIEP THA 

KHOANGSANVIE 
CONGTYTH k 

DUOGHUYT 

- r 

 

h Vu Hôa 

     

     


	Page 1
	Page 2

