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TAP DOAN CN THAN - KS VIT NAM 

CONG TY THAN DUIYNG HUY-TKV 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

1Jc Ip - Tiy do - Hnh phtIc  

Cá'm Phá, ngày c tháng g nàm 2020 S :il i96/QD-KH 

 

QUYET JJ!NH 

V vic phê duyt dr toán buó'c 1 vã k hoich hya chQn nhà thu: Süa chiia 14 
May bÀn mill KZS-11045 Va 09 May bÀn mIn PN ma hiu KZS-1/02/V 

GIAM DOC CONG TY THAN DIJ'UNG HUY - TKV 

Can cir váo 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 Duong Huy —TKV; 

Can cü Quyt djnh s: 2120/QD-TKV ngày 16/8/2016 cüa HDTV Tp doàn 

CN Than-KS Vit Narn v vic phê duyt Quy ch t chirc và hott dng ciia Cong 

ty than Duang Huy-TKV; 

Can cur Quyt dnh s 1891/QD - TKV ngày 26/10/2018 cüa Tong giám doe 

TKV Quy djnh sra chtIa tài san c djnh à thiêt bj; 

Can cir vâo quyêt dnh s 2170/QD-TKV ngày 23 tháng 12 nàm 2019 cüa Tong 

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

nàrn 2020 cho Cong ty than Du'ang Huy - TKV; 

Can cr quy& djnh s 6688/QD-VDHC ngày 30 tháng 6 nàm 2020 v vic ban 

hành quy djnh v 1xa ch9n nhà cung cAp hang boa, san phAm djch vii không thuc 

dr an dAu tu trong cong ty Than Duang Huy - TKV; 

Can c1r dir toán bu'Oc 1 và k hoch hra ch9n nhà thAu Sira chtra 14 May bÀn 

mIn KZS-1/045 vâ 09 May bÀn mIn PN ma hiu KZS-1/02/V ngây 25 tháng 09 

näm 2020; 

Can cir vão Ta trInh d nghj phë duyt dir toán buâc 1 và k hoch 1a chyn 

nhà thAu : 14 May bÀn mIn KZS-1/045 và 09 May bàn mIn PN ma hiu KZS-

1/02/Vcüa t chuyên gia dAu thAu, 
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Trân Mnh Ctrô'ng 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt giá trj dr toán buâc 1 và k hoach 1ira ch9n nhâ thâu: Sira chUa 

14 May bn mIn KZS-1/045 và 09 May bn mIn PN ma hiu KZS-1/02/V Cong ty 

than Duang Huy - TKV nhu sau: 

1. Ten gói thu: Sra ch&a 14 May bn mIn KZS-1/045 và 09 May bn mIn PN 

ma hiêu KZS-1/02/V. 

2. Ten chü du tu: CN tp doan cong nghip than-Khoang san Vit Nam — 

Cong ty than Duong Huy — TKV. 

3. Ngun vOn: San xuât than nm 2020. 

4. Th?i gian bt du 1ira ch9n nhà thu: tr tháng 9/2020. 

5. Tin d süa chUa: Trong vông 30 ngáy k tü ngày k hçp dng. 

6. Lo?i hçp dng: Theo do'n giá c6 djnh. 

7. Hlnh thüc lira ch9n nhà thu: chào hang cnh tranh rut gçn. 

8. Giá gói thu: 476.095.593 dng (dã bao gm thu VAT). 

(Co du toán buó'c 1 vâ k hoach ha chon nhà thu kern theo) 

Bing chfr: Bn tram bay ml,rcri sáu triéu, không tram chin mito'i lam ngàn, 

nám tram chin mccri ba dng ch&i. 

Diu 2. T chuyên gia, T thm dinh du thu thirc hin các bithc tip theo dam 

bão tuân thu theo dung các quy djnh cüa Nba nuc vâ TKV. 

lJiêu 3. Các Ong (bâ): phó giám dc, k toán trung, trung phông chirc näng 

Cong ty có lien quan can cir chirc näng nhim vi thi hành quyt djnh nay./.- 

Noi nhân: 
- Các phông: KT, CV, TCLD; 
- Luu: KH, van thu. 
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