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TAP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA HI CHU NGHTA VIT NAM 
CONG TV THAN DUNG HUY-TKV Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S:  8I/  /TB- VDHC Cdm Phá, ngàyl  1  tháng g nám 2020 

THÔNG BAO KET QUA LIlA CHON NHA THAU 

Gói thu s 30: Si:ra chüa trung di tu Xe ô to cn cu NQR/TAD bin s 

14M-0953 (s the 1503) 

Kmnh gü'i : - Cong ty CP ca khI ô tO Uông BI 

- Cong ty C phn ca khI và thit bj Ap 1rc-VVMI 

- Cong ty Co phn co khI MO Vit Bc-VVMI 

Cong ty than Duong Huy - TKV trân tr9ng cam an các nhà thu dã tham dir 
dâu thâu Gói thâu so 30 : Sira chüa trung di tu Xe ô tO cn cu NQR/TAD bin so 

14M-0953 (so the 1503) và thông báo ti các nhà thu k& qua 1ira ch9n nhà thu 
cüa Gói thâu s 30 trên nhu sau: 

1. Nhà thu không triing thâu: 
- COng ty C phn ca khi và thit b Ap içrc-VVMI 
- COng ty Ct phn ca khI MO Vit Bàc-VVMI 

L do không trñng thãu: 
a. Nba thu COng ty C phn Ca khI và thit bj Ap hrc-VVMI: Trong doi chào 

hang dan vj chào tng s tin: 768.205.971 dng (dä bao gm VAT) thâp han 
so vâi giátr gói thu là: 1.433.529 dng. 

b. Nhà thu Cong ty C phn Ca khI MO Vit Bc-VVMI: Trong don chào 
hang dan vj chào tng s tin: 778.278.329 dng (dà bao gm VAT) cao han so 
vâi giá trj gói thu là: 8.63 8.829 dng. 

2. Nhà thâu trüng thu: 
- Ten nhà thâu trüng thu: COng ty CP ca khI 0 to Uông BI 
- Dja chi: Phu'Ong Phuang DOng - TP Uông Bi - Tinh Quãng Ninh 
- S diên thoai: 02033.854028 FAX: 02033.8543 12 
- Giá trj trñng thu: 711.909.735 dung (dã bao gum thuê VAT) 
Bang chic: Bay tram mwài mót triéu, chin tram lé chin ngàn, bay tram ba 

mu'ai lam dng ch&'n. 
- COng vic tr11ng thu: Sira chtia trung di tu Xe ô tO cn cu NQRITAD biên 

so 14M-0953 (sthé 1503) 
- Loii hcrp dng: Theo dan giá c djnh 
- Thai gian thçrc hin hçp dung: 40 ngày k ti'ir ngây bàn giao thit b vào sra 

chüa dn ngày bàn giao thit bj hoàn thành sau si.'ra chtra. 
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Cong ty than Dixong Huy - TKV thông báo vá mi Cong ty CP Ca khI ô to 
Uông BI dn k két hc'p dng theo quy djnh hin hành. 

ThM gian : trong thi gian tir ngày 21/9/2020 din ngày 2 8/9/2020. 

Dja dim: Ti Van phông Cong ty than Duang Huy - TKV 

Xinchnthành cm ancácnháthudAthamgiadixthu. 
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