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TAP DOAN CN THAN - KS VIET NAM CONG HOA xA HC)I  CHJ NGHIA VIT NAM 
CONG TV THAN DIX(YNG HUY-TKV Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

Sé  I[735  /TB- VDHC Cm Phá, ngày 05 tháng 14 näm 2020 

THÔNG BAO KET QUA LA CHQN NHA THAU 

Gói thu s6 40: Sfra chü'a trung di tu Xe ô to ca 36 ch Transinco T1-5T 

bin s 14B-01243 (s the 9428) 

KInh g1ri : - Cong ty CP Co khI ô to Uông BI 

- Cong ty C phn cci khI và thit bj Ap 1irc-VVMI 

- Cong ty C phn Ca khI MO Vit Bc-VVMI 

Can cir vao Quy& djnh s& 11738/QD- KH ngày 05/11/2020 cüa Giám doe 
Cong ty than Ducmg Huy - TKV v vic phê duyt kt qua 1ra chçn nhà thu Gói 
thtu s 40: Süa chta trung dai  tu Xe ô to ca 36 ch Transinco T1-5T biên so 14B-
01243 (s the 9428). Cong ty than Ducing Huy - TKV thông báo ti các nhà thu 
kt qua lra ch9n nhà thu cüa Gói thAu s 40 trén nhu sau: 

1. Nhà thu không trüng thâu: 
- Cong ty C phn co khI và thit bj Ap 1irc-VVMI 
- Cong ty Co phân Ca khI MO Vit B.c-VVMI 

L do không trñng thãu: 
a. Nhà thu Cong ty C phn cc khI và thi& bj Ap hrc-VVMI: Trong dan chào 

hang dan vj chào thng s tin: 798.975.088 dng (d bao gm VAT) cao han so 
vâi giá trj gói thu là: 15.079.262 dng. 

b. Nhà thu Cong ty C phn co khI MO Vit Bc-VVMI: Trong don chào 
hang dan vj chào thng s tin: 793.694.361 dng (dã bao gm VAT) cao han so 
vOi giá trj gói thu là: 9.798.535 dng. 

2. Nhà thu trüng thâu: 
- Ten nhà thu trüng thu: Cong ty CP Ca khI ô to Uông BI 

- Dja chi: Phumg Phuang Dông - TP Uông BI - Tinh Quâng Ninh 
- S diênthoai: 02033.854028 FAX: 02033.854312 

- Giá trl trting thâu: 755.083.275 dông (da bao gôm thuê VAT) 
Bcng chI?: Bay tram nàm mwcri lam triéu, không tram tam mzcc1i ba ngàn, 

hai tram bay mu'cri lam dng ch&i. 

- Cong vic trüng thu: Sira chüa trung dti tu Xe ô to ca 36 ch Transinco Ti- 
ST bin s 14B-0 1243 (s the 9428) 

- Loi hçxp dông: Theo dan giá c djnh 
- Thô'i gian thi.rc hin hyp dng: 45 ngày k t11 ngày bàn giao thit bj vào sira 



chüa dn ngày bàn giao thit bj hoàn thành sau sra chüa. 
Cong ty than Ducing Huy - TKV thông báo và mii Cong ty CP ca khI ô to 

Uông BI dn k kt hgp dng theo quy djnh hin hành. 

Thi gian : trong thi gian tt'r ngày 06/11/2020 dn ngày 11/11/2020. 

Dja dim: Tai  Van phông Cong ty than Diicing Huy - TKV 

Xin chân thành cm on các nba thu dA tham gia dir thâ 

Noi nIzli, 

- Nhu kInh güi 

-LuuKH,VT. 

 

K/TGIAMDOC  JtI4,- 

  

lAM BOC 
CHI NF$ANH 
.PD 

CONG NGNIE 
iioAj SAN :  N 

CONG TV iHAN 
DUONO HUY f 

 

 

Vu Hôa 

ThANH 

;wEp THAN 
• N VIETNAM 

4UY TKV 


	Page 1
	Page 2

