
TAP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CQNG bA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY THAN DUOG HUY-TKV Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

S :  A &33 /TB- VDHC Cám Phá, ngay2 tháng44 nám 2021 

THÔNG BAO KET QUA L1)A CHQN NHA THAU 

Gói thu si 38: Sü'a chü'a 06 cãu máng dài (L1500mm) cüa may chuyn tãi 

SZB 764/132 (H thng co' gió'i hóa dông b khãu than là chç TT-11-1) 

Kinh g11i - Cong ty C phn cci khI xây dirng và thuung m1i 

- COng ty TNIHIH Ca din Dti Duang 
- Cong ty C phn Ca khI và Thit bj Ap hrc-VVMI 

Can cir vào Quyt djnh s: 8805 /QD- KR ngày 22/11/202 1 cüa Giám dc 
Cong ty than Diiong Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua 1ira ch9n nhà thâu Gói 
thu so 38: Süa chia 06 câu máng dài (L=1500mm) cüa may chuyn tãi SZB 
764/132 (H thông cci giri hóa dOng b khâu than là chg TT-11-1). Cong ty than 
Duang Huy - TKV thông báo ti các nhà thâu kêt qua lira ch9n nhà thâu cüa Gói 

thâu trên nhu sau: 
1. Nhà thâu không truing thâu: 
- Cong ty TNHH Ca din Di Duung 
- Cong ty Co phân Ca khI và Thiêt bj Ap hrc-VVMI 
L do không truing thâu: 
a. Nhà thâu Cong ty TNHH Co' din Dgi Du'ung: Trong dan chào hang dan 

vj chào tong sO tiên: 388.545.289 dông (dã bao gOm VAT) cao han so vol giá 
chào hang cüa COng ty Co phân ca khi xây dirng và thuang rnai là: 24.997.954 

dOng. 
b. Nhà thâu Cong ty CO phân Ca khI và Thiêt bj Ap lirc-VVMI: Trong dan 

chào hàngdon vj chào tOng sO tiên: 380.469.070 dOng (dã bao gOm VAT) cao 
han so vó'i giá chao hang cüa Cong ty CO phân ca khI xây dimg và thuang rni 
là: 16.92 1.735 dông. 

2. Nhà thãu truing thâu: 
- Ten nhà thu trüng thu: Cong ty CO phân ca khI xây drng và thixo'ng mi 
- Dja chi: Khu La Duang — P.Duang Ni —Q.Hà Dông - Ha Ni 
- So diên thoii: 0243.3 120 681 Fax: 0243.3 120 681 

- Giá trl truing thâu: 363.547.335 dng (dã bao gm thuê VAT) 

Bang chi: Ba tram sáu mu'o'i ba triêu, nám tram bn mu'o'i bay ngàn, ba tram 
ba muv'i lam dóng chán. 
- Cong vic trüng thâu: Si:ra chU'a 06 câu máng dâi (L=1500mm) cüa may 

chuyên tài SZB 764/132 (H thông cci giOi hóa dông b khâu than là chq TT-11-1) 
- Loi h9p dông: Theo dan giá cO djnh 
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- Thai gian thirc hin hqp dng: 30 ngày k tr ngày hai ben k hçTp dng. 
Cong ty than DuangHuy - TKV thông báo và mi Cong ty C phn co khI 

xay dirng vâ thuo'ng mi den k kêt hgp dông theo quy djnh hin hânh. 
Thñ gian: 08 gi?Y 30 phüt, ngày 24 tháng 11 närn 2021 
Dja dim: Ti Van phOng Cong ty than Duang Huy - TKV 
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