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TAP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY THAN DUONG HUY-TKV Dc 1p - Tir do - Hnh phuic 

Si JQ2/QD-KH Cá'm Phá, ngayiC tháng  9  näm 2020 

QUYET DfNH 

V vic phê duyt dy toán bithc 1 và k hotch hra chQn nhã thu: Sfra chfra Quit 
gió Va dng co các Ioi 

GIAM DOC CONG TY THAN DIJOG HUY - TKV 

Can ciii vào Quyt djnh s: 1174/QD-Vinacomin ngày 01/7/20 13 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 c1r Quy& djnh s& 2120/QD-TKV ngày 16/8/20 16 cüa HDTV Tp doàn 

CN Than-KS Vit Narn v vic phê duyt Quy ch t chuiic và hot dng cUa Cong 

ty than Duong Huy-TKV; 

Can clii Quyt djnh s 1891/Qf) - TKV ngày 26/10/2018 cüa Tng giám dc 

TKV Quy djnh slim chCra tài san c dnh là thit bj; 

Can ciii vào quyêt dnh s 2170/QD-TKV ngày 23 tháng 12 näm 2019 cüa Tong 

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

näm 2020 cho Cong ty than Ducing Huy - TKV; 

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

hành quy dnh v 1ira ch9n nba cung cp hang hóa, san phm dch vçi không thuc 

dir an dâu tu' trong cong ty Than Duong Huy - TKV; 

Can ciii du toán buó'c 1 và k hotch 1ira ch9n nhà thu Si:ra chüa Qutt gió và 

dng co' các 1oi ngày 26 tháng 09 närn 2020; 

Can ciii vào Ti trInh dê nghj phê duyt dr toán buOc 1 và ké hoch lixa ch9n 

nhà thâu : Qut gió và dng co' các 1oi cüa t chuyên gia dâu thâu— 
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QUYET JMNH: 

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

Quit gió và dng co' các lo?i Cong ty than Dwng Huy - TKV nhu sau: 

i. Ten gói thu: Süa chcta Quat gió và dng Ca các 1oti 

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

Cong ty than Duang Huy — TKV. 

3. Ngun vOn: San xut than näm 2020. 

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

5. Tin d sfra cha: Trong vông 30 ngày k tr ngày k hgp dông. 

6. Loti hçxp dng: Theo dan giá c djnh. 

7. HInh thirc 1ira ch9n nhà thu: chào hang cnh tranh rut g9n. 

8. Giá gói thu: 224.818.171 dng (dã bao gm thu VAT). 

(Co du toán buâc 1 và k hoach lua chon nhà thu kern theo) 

Bang chfi': Hai tram hai mltcri bón triêu, tam tram muài tam ngàn, m 
JOAN 

tram bay mu'o'i môt dóng chán. :iIP THAN 
N VI1 NAM 

rYIHAN 

Diêu 2. T chuyên gia, T thm dinh du thu thirc hin các buóc tip theo 

bão tuân thu theo diing các quy djnh cüa Nhá nuOc và TKV. 

Diêu 3. Các Ong (bà): phó giárn dc, k toán tnthng, truOng phông chüc nàng 

Cong ty có lien quan can c1r chüc nàng nhim vi thi hành quy& djnh nà— 

No'i nhân: 
- Các phOng: KT, CV, TCLD; 
- Luu: KH, van thu. 
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