
TP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TV THAN DU'OG HUY-TKV Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S  :A5.  /TB- VDHC Cm Phá, ngàyV tháng.'f nám 2021 

THÔNG BAO KET QUA LLJA CHQN NHA THAU 

Gói thâu si 37: Sfra chfra Cu trung gian ni vói khung duôi + cu máng 
ngan(L:4000mm) may chuyên tãi SZB 764/132; Khung dãu may + khung duôi 

may cüa may chuyén tái SZB 764/132 và To hçrp truic bánh rang lai xIch s 2 
máng cào un SGZ 730/220 (H thông co' giri hóa dng b khâu than to chçr 

TT-1 1-1) 

Kinh g1ri - Cong ty C phn co khI xây dçrng và thuong mi 

- Cong ty TNHH Co din Dii Ducing 

- Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bj Ap hrc-VVMI 

Can cir vào Quyêt djnh s: 8801/QD- KH ngày 22/11/2021 cüa Giám dc 
Cong ty than Du'ong Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua 1ra ch9n nhàthâu Gói 
thâu so 37: Sira chüa Câu trung gian nôi vôi khung duôi + câu máng 
ng&n(L= 1000mm) may chuyên tái SZB 764/132; Khung dâu may + khung duôi 
may cüa may chuyên tài SZB 764/132 và To hgp tryc bánh rang lai xIch so 2 máng 
cào un SGZ 730/220 (H thông co gith hóa dông b khâu than lô chg TT-11-1). 
Cong ty than Ducing Huy - TKV thông báo tii các nhà thâu kêt qua lira ch9n nhà 
thâu cüa Gói thâu trên nhu sau: 

1. Nhã thâu không trüng thâu: 
- Cong ty TNHH Co din Di Duong 
- Cong ty Co phân Co khI và Thiêt b Ap 1irc-VVMI 
L do không trüng than: 

a. Nhà thâu Cong ly TNHH Cci din Di Du'cing: Trong don chào hang don v 
chào tong so tiên: 480.679.566 dông (dã bao gôm VAT) cao hon so vôi giá chào 
hang cüa Cong ty Co phân cokhI xây dirng và thuo'ng mi là: 3 0.295.552 dng. 

b. Nhà thâu Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bj Ap Fyc-VVMI: Trong don chào 

hang don vj chào tong so tiên: 463.922.685 dông (dã bao gôm VAT) cao hon so vci 
giá chào hang cüa Cong ty Co phân co khi xây dimg và thuong mai là: 13.538.671 

dông. 
2. Nhà than trüng thâu: 
- Ten nhà thâTu trüng thu: Cong ty Co phân Co khi xây drng và thuong mi 

- Dja chi: Khu La Duong — P.Du'ong Ni —Q.Hà DOng - Ha Ni 

- So din thoi: 0243.3 120 681 Fax: 0243.3 120 681 

- Giá trj trüng thãu: 450.384.014 dung (dä bao guim thuê VAT) 
Bang chii: Bn tram nàm mzto'i triu, ba tram tam mu'cli bn ngàn, khOng 

tram mu'ài bn dng chn. 
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Trung Huy 

- Cong vic tr11ng thtu: Sira chUa Cu trung gian ni vi khung duôi + câu máng 
ngan(L1000rnm) may chuyên tài SZB 764/132; Khung dâu may + khung duôi 
may cña may chuyên tâi SZB 764/13 2 vâ To hçip trçic bánh rang lai xIch so 2 máng 

cào uôn SGZ 730/220 (H thông co gii hóa dông b khâu than là chg TT-11-1) 

- Loti hçp dng: Theo dcn giá c djnh 
- Thñ gian thirc hin hçip dng: 30 ngày k tü ngày hai ben k hçip dng. 

Cong ty than Du'angHuy - TKV thông báo vã mi Cong ty Co phân c khI 
xây dirng và thung mi den k kêt hp dông theo quy djnh hin hành. 

Thai gian: 08 già 30 phüt, ngày 25 tháng 11 näm 2021 
Dja diem: Tai Van phông Cong ty than Drnmg Huy - TKV 

Xinchânthãnh cam on các nhàthâu dãtham giadthâ 

Nci nhuii: 

- Nhu kInh gui; 

-LiruKH,VT. 


	Page 1
	Page 2

