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S 11ff  /TB- VDHC Cdm Phá, ngày tháng 8 nám 2020 

THÔNG BAO KET QUA LA CHQN NRA CUNG cA 

Thuê thit b1 và djch vij hQp trirc tuyên 

KInh g1ri : - Cong ty TNFIH HC Mon 
- Cong ty c phAn thi& bj và xây 1.p Dông B.c 
- Cong ty c phn thucmg mai  và djch vii Visang Gia 

Cong ty than Di.rang Huy - TKV trân trQng cam cm các nba cung cp dä 
tham dr gói cung cap ye vic thuê thiêt bj và djch v11 h9p trirc tuyên và thông 
báo ti các nhà thâu kêt qua 1ra ch9n nhà cung cap cüa gói cung cap trên nhu sau: 

1. Nhà than không truing thu: 
- Cong ty c phn thit b và xây 1p Dông Bc 

- Cong ty c phn thuang mai  và djch vi Vuang Gia 

L do không trüng thâu: 
a)Nhà cung cp Cong ty c phn thi& bj và xây 1.p Dông Bc: Trong dan 

chào hang dan vj chào tong so tiên: 498.080.000 dông (dä bao gôm VAT) cao han 
so vi Cong ty TNIHIH HC Mon. 

b)Nhà cung dtp Cong ty c phân thucing mai  và djch vçi Vuang Gia: Trong 
dan chào hang don vj chào tong sO tiên: 479.600.000 dOng (dã bao gôm VAT) cao 
han so v9i Cong ty TNHH HC Mon. 

2. Nhà than trüng thu: 
- Ten nhà thu trüng thu: Cong ty TNH1H HC Mon. 

- Dja chi: P. Cao Thng - TP Ha Long- T. Quâng Ninh 

- Giá trj trüng thâu: 465.300.000 d1ng (dã bao gIm thuê VAT) 

Bang chI Bn tram sáu mu'o'i lam triçu, ha tram ngàn dó'ng. 

- Cong vic trüng thu: thuê thit bj và djch vt h9p trirc tuyên 

- Loai hqp dng: Theo don giá c dnh 

- Thii gian thçrc hin hçp dng: 730 ngày k ti'r ngày 2 ben k nghim thu bàn 
giao (02 näm). 

Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo và mii Cong ty TNHH HC Mon 
dn k kt hçp dông theo quy djnh hin hành. 

Th?ñ gian: 14 gi 30 phüt, ngày /1 tháng 8 näm 2020 
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- Nhu kmnh gui;  

-Lu'uKH,VT. 

Dja dim: Tii Van phông Cong ty than Dirorng  Huy - TKV 

Xin chân thãnh cam on các nhà cung cp dâ tham gia dir thu. 
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