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TiP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
CONG TY THAN DU(ING HUY-TKV Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S  :1//f  /TB- VDHC Cdm Phá, ngày ( tháng 7 nám 2020 

THÔNG BAO KET QUA WA CHQN NBA CUNG cA 
Gói cung cp: Lp phtrong an k5 thut — Khoan trong Jo nAm 2020 phiic 

vii khai thác - Cong ty than Diro'ng Huy - TKV 

Kinh gi:ri: Cong ty c phn ti.r vn dtu tix Mo vA Cong nghip - Vinacomin; 

Can cü Quyt djnh s: 6918 /QD- KH ngày 06 tFáng 7 nàm /2020 cüa 
Giám dôc Cong ty than Ducing Huy - TKV, V/v Phê duyt kêt qua lira ch9n nhà cung 
cap thirc hin Lp phuang an k5 thu.t — Khoan trong lô nAm 2020 phic vii khai 
thác - Cong ty than Duong Huy - TKV. 

Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo: 

1. Don vj dugc 11ra ch9n thrc 1p phiiang an k thut Khoan tron là näm 
2020 phic vii khai thác - Cong ty than Duang Huy - TKV là: Cong ty cô phân ttx 
van dâu tii Mo và Cong nghip - Vinacomin. 

2. Giá trj 1p phiscng an k5 thut: 

Giá trj 1p phuang an k thut duçic tInh bng ti l phn trAm (%) trên giá trj 
thi cong trirc tiêp (4t  1iu, nhân công, may thi công) theo khôi lizccng và chi phi 
chung cüa Phuang an. 

T l phn tram (%) giá tr 1p phucing an k5 thut theo quy djnh tai  Quyt 
djnh 1772/QD-TKV ngày 0 1/10/2018 cüa Tp doàn TKV Ban hành b dan giá các 
cong trInh khão sat, thAm do than và Khoáng san. 

3. Loi hçp dng: Hçip dng theo l phn trAm. 

4. Thai gian thi.rc hin 1p huang an: Trong vOng 30 ngày k tir ngày k hcip 
dông, (khóng kê th&i gian chà cap có thâm quyên phê duyç 

Cong ty than Duung Huy - TKV t,hông báo và miii Cong ty cô phân tii van 
dâu tu Mo và Cong ngjiip - Vinacomin den VAn phông Cong ty than Diiang Huy — 
TKV dê k két hcip dông theo quy djnh hin hành. 

Thñ gian: 10 gRr 30 phüt, ngày 08 tháng 7 nAm 2020. 

D nghj Qu Cong ty dAm bAo dung thñ gian. 

TrAn tr9ng./. 
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- Nhu kInh gri ,—"*GIAM DOC 
5. - 

-LiruKH,VT. 7 

- T.QU 

CHI NHANH 
TAP GOAN 

CONG NGIljp THA 
KNOANG SAN VIT N 

CONG Ty THAN 
OtJONQ HUY. I 


	Page 1

