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       Số : 443 /TB- VDHC                          Cẩm Phả, ngày  27   tháng  04  năm 2021                                             

 
 

 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

      Gói thầu số 12  : Sửa chữa 04 bộ giá thủy lực di động liên kết bằng xích số 

thẻ 5891 ( từ số 17 -:- số 20 ); ( 01 bộ giá bao gồm 01 xà OG+ 01 xà 2G)  

 

    Kính gửi : -  Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê  - Vinacomin 

                        -  Công ty Cổ phần Công Nghiệp Ôtô - Vinacomin 

    -  Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu  - TKV 

                                                                         Căn cứ vào Quyết định số: 2975 /QĐ-KH ngày  27  tháng 04 năm 2021 của 

Giám đốc Công ty than Dương Huy - TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu số 12: Sửa chữa 04 bộ giá thủy lực di động liên kết bằng xích số thẻ 

5891 ( từ số 17 -:- số 20 ); ( 01 bộ giá bao gồm 01 xà OG+ 01 xà 2G). Công ty than 

Dương Huy - TKV thông báo tới các nhà thầu kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

trên như sau : 

1. Nhà thầu không trúng thầu: 

               -  Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê  - Vinacomin 

      -  Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu  - TKV 

    Lý do không trúng thầu: 

     a) Nhà thầu Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê  - Vinacomin:  Trong đơn chào 

hàng đơn vị chào tổng số tiền: 423.874.490 đồng (đã bao gồm VAT) cao hơn so với 

giá trị đơn hàng là: 24.625.531 đồng.  

      b) Nhà thầu Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu  - TKV:  Trong đơn chào 

hàng đơn vị chào tổng số tiền: 440.265.533 đồng (đã bao gồm VAT) cao hơn so với 

giá trị đơn hàng là: 41.016.575 đồng.   

       2. Nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Ôtô - Vinacomin  

-  Địa chỉ: Số 370 Đường Trần Quốc Tảng - P. Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - Tỉnh 

Quảng Ninh 

- Số điện thoại:  02033 865.286       

          - Giá trị trúng thầu:  393.774.558 đồng (đã bao gồm thuế VAT) 

   Bằng chữ: Ba trăm chín mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn năm trăm 

năm mươi tám đồng. 



- Công việc trúng thầu: Sửa chữa 04 bộ giá thủy lực di động liên kết bằng xích 

số thẻ 5891 ( từ số 17 -:- số 20 ); ( 01 bộ giá bao gồm 01 xà OG+ 01 xà 2G).  

-  Loại hợp đồng :  Theo đơn giá cố định 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 25 ngày kể từ ngày đưa thiết bị vào 

sửa chữa đến ngày bàn giao thiết bị hoàn thành sau sửa chữa 

      Công ty than Dương Huy - TKV thông báo và mời Công ty Cổ phần Công 

Nghiệp Ôtô - Vinacomin đến ký kết hợp đồng theo quy định hiện hành. 

Thời gian :  14 giờ 30  phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

Địa điểm :   Tại Văn phòng Công ty than Dương Huy - TKV 
 

 

 

Nơi nhận :                      K/T GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu KH, VT. 

 

 

                 Trịnh Vũ Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


