
TP DOAN CN THAN - KS VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

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

S :9i4'IQD-KH Phc, ngàylt'thángg nàm 2020 

QUYET D!NH 

V vic phê duyt dir toán btr&c 1 và ké hoch hya chçn nhà thâu: Sra chü'a Hp 
giãm tôc DCY 560 so 1 bang tái B1200x625/2x355 (H thông vn tãi qua giêng 

nghiêng s the 8491) 

GIAM DOC CONG TY THAN DU'ONG HUY - TKV 

Can cü vào Quyt djnh s: 1174/QD-Vinacomin ngày 01/7/2013 cüa Tp doàn 

Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam v vic thành 1p Chi nhánh Tp doàn 

Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam - Cong ty Than Duang Huy —TKV; 

Can cr Quyt djnh s: 2120/QD-TKV ngày 16/8/20 16 cüa HDTV Tp doàn 

CN Than-KS Vit Nam ye vic phê duyt Quy ch t chirc và hot dng cña Cong 

ty than Duo'ng Huy-TKV; 

Can cr Quyt djnh s 1891/QD - TKV ngày 26/10/2018 cüa Tng giám dc 

TKV Quy djnh sira chüa tài san cô djnh là thit bj; 

Can cir vào quyt dnh s 2170/QD-TKV ngày 23 tháng 12 nàm 2019 cüa Tng 

giám dc Tp doàn CN than - khoáng san Vit Nam v vic giao k hoch SXKD 

näm 2020 cho Cong ty than Duong Huy - TKV; 

Can cir quyt dnh sé 6688/QD-VDHC ngày 30 tháng 6 näm 2020 v vic ban 

hânh quy djnh v 1ira ch9n nhà cung cp hang hóa, san phm djch vi không thuic 

dr an dâu tu trong cong ty Than Duo'ng Huy - TKV; 

Can cir dir toán buc 1 và k hoch Fya ch9n nhà thu Si:ra chüa Hp giãm toe 

DCY 560 s i bang tài B1200x625/2x355 (H thng 4n tâi qua ging nghiêng so 

the 8491) ngày 16 tháng 9 nàm 2020; 

Can cir vào T? trInh d nghj phê duyt dir toán buâc 1 và k hoach 1?a ch9n 

nhà thu : Hp giãm tc DCY 560 s 1 bang tái B1200x625/2x355 (H thng vn 

tài qua ging nghiêng s the 8491) cüa t chuyên gia du 
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ran Mtnh Cu'ông 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt giá trj dir toán buc 1 và k hoch lip ch9n nhà thu: Sira chUa 

Hp giãm toe DCY 560 so 1 bang tâi B1200x625/2x355 (H thng 4n tãi qua giêng 

nghiêng s the 8491) Cong ty than Duang Huy - TKV nhu sau: 

1. Ten gói thu: Si:ra chUa Hp giãm tc DCY 560 s 1 bang tãi 

B1200x625/2x355 (H thng vn tãi qua ging nghiêng s the 8491). 

2. Ten chü du tu: CN tp doân cOng nghip than-Khoáng san Vit Nam — 

Cong ty than Drnng Huy — TKV. 

3. Nguôn von: San xut than näm 2020. 

4. Thài gian bat dâu lip chpn nhâ th.u: tr tháng 9/2020. 

5. Tiên d sira chita: Trong vông 30 ngày kê tü ngày k hçip dông. 

6. Loai hcTp dng: Theo dan giá c djnh. 

7. HInh thCrc 1ra ch9n nhà thu: chào hang cnh tranh rCit gçn. 

8. Giá gói thu: 377.415.498 dng (dã bao gOm thu VAT). 

(Co du toán buóc 1 và k hoach lua chon nhã thu kern theo) 

Bng chfr: Ba tram bay mu'o'i bay triu, bn tram mithi lam ngàn, bón 

tram chin mu'o'i tam dcng chn. 

ljiêu 2. T chuyên gia, T thm djnh du thu thirc hin các buóc tip theo dâm 

bào tuân thñ theo dung các quy djnh cüa Nhâ nuóc và TKV. 

Dieu 3. Cac Ong (ba): pho giam doc, ke toan truong, truang phong chuc nanN 

Cong ty có lien quan can cir chüc näng nhim vii thi hânh quyt djnh này./ 

Nyinhin: 
- Các phOng: KT, CV, TCLD; 
- Luu: KH, van thu. 
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