
CHI 
TM 

CONG N 

K H GA NG 
CON( 

TP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY THAN DUNG HUY-TKV Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 309  IQD-KH Cdm Phá, ngày jlL( tháng '1 nám 2021 

QUYET D!NH 

V vic phê duyt di toán birc 1 và k hotch 1ia ch9n nhà thu : Sfra chü'a QuiLt 

gió hut dão chiu PNFBCD s the 5995 

GIAM DOC CONG TY THAN DU'ONG HUY - TKV 

Can cü vào Quy& djnh s: 1 174/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 cir Quy& djnh s: 2120/QD-TKV ngày 16/8/2016 cüa HDTV Ttp doàn 

CN Than-KS Vit Nam v vic phê duyt Quy ch tè chirc và hott dng cüa Cong 

ty than Duang Huy-TKV; 

Can Cu Quy& djnh s 1891/QD - TKV ngày 26/10/2018 cüa Tng giám dc 

TKV Quy djnh sira chüa tài san cé dnh là thi& b; 

Can cir vào quyt djnh s 2162/QD - TKV ngày 23/12/2020 cüa Tng giám dc 

tp doàn CN than - KS Vit nam v vic giao k ho?ch san xut kinh doanh näm 

2021; 

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

hành quy djnh v lira ch9n nhà cung cp hang hóa, san phm djch vi không thuc 

dir an Mu tu trong cong ty Than Ducmg Huy - TKV; 

Can cü dr toán buc 1 và k hoch 1çra ch9n nhà thu Sira chfta Qut gió hut 

dào chiu PNFBCD sé, the 5995 ngày 13 tháng 1 näm 2021; 

Can cr vào Th trInh d nghj phé duyt di.r toán buc 1 và k hoch 11ra ch9n 

nhà thu Quat gió hut dào chiu PNFBCD s the 5995 cüa t chuyên gia Mu thâu, 
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Trân Mtnh Curng 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt giá trj dir toán buOc 1 và k hoich lira ch9n nhà thâu: Süa cha 

Quat gió hut dáo chiu PNFBCD s the 5995 Cong ty than Ducng Huy - TKV nhu 

sau: 

1. Ten gói thu: Sira chia Quat  gió hut dâo chiu PNFBCD s the 5995 

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

Cong ty than Duang Huy — TKV. 

3. Nguôn van: San xutt than näm 2021. 

4. Th?ñ gian bt du 1ira ch9n nhà th.u: t1r tháng 01/2021. 

5. Tin d sra chta: Trong vông 15 ngày k t1r ngày k hçrp dng. 

6. Loi hçip dng: Theo dun giá c djnh. 

7. HInh thirc 1ira ch9n nhà th&u: chào hang cnh tranh nut gçn. 

8. Giá gói thu: 210.121.280 dng (cia bao gm thu VAT). 
DOAN 

(Co dir toán brnc 1 và k hotch lira chn nhà thu kern theo) 
TV THAN 

Bang chfr: Hai tram mu'ài triu, mç5t tram hai muv'i môt ngàn, hai trá1 

tam mu'o'i &ng ch&i. 

Diu 2. T chuyên gia, T thrn djnh dtu th.0 thirc hin các bithc tip theo dam 

bâo tuân thu theo diung các quy djnh cüa Nha nuOc và TKV. 

Diêu 3. Các Ong (bà): phó giám dc, k toán tru&ng, truâng phông chCrc nàng 

Cong ty có lien quan can ciur chiurc näng nhim viii thi hânh quyt djnh nâyi. 

Noi nhln: 
- Các phOng: KT, CV, TCLD; 
- Luu: KH, van thu. 
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