
TAP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA HQI CIIU NGHTA VIT NAM 
CONG TY THAN DUONG HUY-TKV Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

So  :JJ1  /TB- VDHC Cam Phá, ngày,I tháng ,14' nàm 2021 

THÔNG BAO KET QUA LLJA  CHON NHA THAU 

Gói thu so 36: Sfra chfra Kh&i dng mêm QBRG-300/6kV diu khin 

trtm qut 2K56-No30 so the 2690 

KInh giri : - Cong ty CP thit bj cong nghip VIFACO 

- COng ty CP k thut din CET 

- Cong ty CP thuang mti ASIA 

Can cir vào Quyt djnh s: 8664 /QD- KH ngây 16/11/202 1 cüa Giám disc 
Cong ty than Du'ang Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua 11ra ch9n nhà thtu Gói 
thâu so 36: Sira chQ'a Khi dng rnêm QBRG-300/6kV diu khin tram  qut 2K56-
No30 so the 2690. Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo tci các nhà thu kt 
qua 1ira ch9n nhà thâu cüa Gói thâu trên nhu sau: 

1. Nhà thâu không trIing thIu: 
- Cong ty CP k5 thut din CET 
- Cong ty CP thuang mai  ASIA 
Ly do không trüng thâu: 
a. Nhà thu Cong ty CP k5 thut din CET: Trong dan chào hang dan vj 

chào tong so tiên: 428.289.220 dông (dä bao gôm VAT) cao han so vâi giá chào 
hang cüa Cong ty CP thiêt bj cong nghip VIFACO là: 37.717.518 dOng. 

b. Nhà thu Cong ty CP thuang mai  ASIA: Trong don chào hang dan v chào 
tong so tiên: 423.687.153 dông (dã bao gôm VAT) cao han so vth giá châo 
hang cüa Cong ty CP thiêt bj cong nghip VIFACO là: 33.115.451 dông. 

2. Nhà thâu trüng thu: 
- Ten nhà thu triing thau: Cong ty CP thiêt bj cong nghip VIFACO 
- Dja chi: To 2 — Khu 1 OB - Phung Quang Hanh — Thành Phô Cm Pha 
Tinh Quâng Ninh 
- S diên thoai: 02033 969 080 Fax: 02033 969 080 
- Giá tr trüng thãu: 390.571.702 dông (da bao gOm thuê VAT) 

Bang chzc: Ba tram chin mu'o'i triêu, nám tram bay mtrcri mt ngàn, bay tram 
léhaidóngchán. 
- Cong vic tr1ing thâu: Sira chQa Khi dng mêm QBRG-300/6kV diêu khiên 

tram qut 2K56-No30 sO the 2690 
- Loai hçp dng: Theo don giá cô djnh 
- Thai gian thirc hin hgp dng: 30 ngày k tr ngày k hgp dông. 

Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và mi Cong ty CP thiêt bj cong 
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nghip VIFACO dn k kt hçip dng theo quy djnh hin hành. 

Thi gian: 08 giô 30 phiit, ngày 19 tháng 11 nãm 2021 

Dja diem: Ti Van phông Cong ty than Durng Huy - TKV 

Xin chn thành cm an các nhà thu dã tham gia dix 

No'inhân: 

- Nhu kInh gin; 

-Lu'uKH,VT. 
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