
TAP DOAN CN THAN - KS VIET NAM CONG HOA XA HOT CHU NGHJA VIET NAM 
CONG TY THAN DUOG HUY-TKV Dc 1p - Tij do - Hnh phñc 

A0555  /TB- VDHC Cá'm Phá, ngày 09 tháng AU nám 2020 

THÔNG BAO KET QUA LçA CHQN NHA THAU 

Sfra chfl'a Hp giãm tc DCY 560 s 1 bang tãi B1200x625/2x355 (H thng 

vn tãi qua ging nghiêng s the 8491) 

Kinh gui : - Cong ty Co phn Ca khI xay dirng vâ thrnng mi 
- Cong ty TN}IH Minh B?ch. 
- Vin Ca khI Nàng lucing và mó - Vinacomin, 

Can cü vào Quy& dinh s& 1051 1/QD-KH ngày 08 tháng 10 näm 2020 cüa 
Giám dOe COng ty than Diiang Huy - TKV v vic phê duyt kt qua lira ch9n nhà 
thu gói thu: Si1ra chüa Hp giâm tc DCY 560 s 1 bang tái B1200x625/2x355 
(H thông vn tãi qua ging nghiêng s the 8491). Cong ty than Duang Huy - TKV 
thông báo ti các nhà thu k& qua lira ch9n nhà thu gói thu trên nhu sau: 

1. Nhà thâu không trñng tliu: 
- Cong ty C phn ca khi xây dirng và thuang mi 
- Cong ty TN}IH Minh Bch 

Ly do không trñng thu: 
a) Nhà thu Cong ty C phn Ca khI xay drng và thuang m?i:  Trong dan chào 

hang dan vj chào tng s tin: 388.486.349 dng (dã bao gm VAT) cao han so vri 
giá trj dan hang là: 11.070.851 dng. 

b) Nhà thu Cong ty TNHH Minh Btch: Trong clan chào hang dan v chào 
thng s tin: 400.941.097 dng (dä bao gm VAT) cao han so vri giá trj dan hang 
là: 23.525.599 dng. 

2. Nhà thãu tritng thãu: 
- Ten nhà thâiu truIng thu: Vin Ca khI Nàng lugng và mO - Vinacomin 
- Dia chi: S 565, duông Nguyn Trãi, thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP Ha 
Ni 
- So diên thoai: 02438542572 FAX: 02438543154 

- Giá trj trñng thu: 359.306.286 dng (dã bao gIm thu VAT) 
Bcng chui': Ba trái'n nàm mutYi chin triu, ba tram lé sáu ngàn, hai tram tam mu'o'i 

sau doing chàn. 
- Cong vic tr1ing thu: Sua chüa Hp giàm tôc DCY 560 so i bang tâi 

B1200x625/2x355 (H théng vn tãi qua ging nghiëng sO the 8491) 
- Loi hçp dông: Theo dan giá c djnh. 
- Thi gian thirc hin hgp dng: 28 ngày k tr ngày k hçp dông. 



Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và mOi Vin Co khI Näng luç'ng 
và mó - Vinacomin dn k kt hcip dng theo quy djnh hin hânh. 

Thôi gian: 08 giô 30 phüt, ngày 12 tháng 10 nàm 2020 

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