
TIP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY THAN DIXC%NG HUY-TKV Dc 1p - Tiy do - Htinh  phüc 

S : ,'t VL7TB- VDHC Cám Phá, ngày 22—rháng 11 nàm 2021 

THÔNG BAO KET QUA LTXA CHQN NHA THAU 

Gói thu s 40: Sira chtra 30 kIch thüy lirc di chuyn giàn chng ZY 3200/16/36 

thuc h thng ca giii hóa s the 6625 

KInh gi:ri: - Cong ty C phn Cong Nghip Otô - Vinacomin 

- Cong ty Co phn Ca khI mO và dóng tàu — TKV 

- Cong ty C phân Chê tio may - Vinacomin 

Can ciir vào Quyêt djnh so: 8798 /QD-KH ngày 20 tháng 11 nam 2021 cüa Giám 

doe Cong ty than Duang Huy - TKV v vic phê duyt kt qua hra ch9n nhà thu 

Gói thu s 40: Sira chtta 30 kIch thñy içrc di chuyn giàn chng ZY 3200/16/36 

thuc h thng ca giói hóa s the 6625; 
Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo tâi các nhà thu kt qua 1ira ch9n nhà 

thu gói thu trên nhu sau: 

1. Nhà thâu không trüng thâu: 
- Cong ty C phn Co khI mO và dóng tàu — TKV 

- Cong ty C phân Chê to may - Vinacomin 

L do không trüng thâu: 

a) Nhà thu Cong ty Ca khI mO và dóng tàu — TKV: Trong dan chào hang don 

vi chào tong so tiên: 673.921.211 dông (dã bao gôm VAT) cao han so véfi giá chào 

hang cUa Cong ty CO phân Cong Nghip Otô - Vinacomin là: 66.756.208 dông. 

b) Nhà thâu Cong ty Co phân Chê to may - Vinacomin: Trong don chào hang 

dun vj chào tOng so tiên: 646.806.684 dông (dãbao gôm VAT) cao han so vôi giá 
chào hang cüa Cong ty Co phân Cong Nghip OtO - Vinacomin là: 39.64 1.682 

dOng. 
2. Nhà thâu trüng thâu: 

- Ten nhà thu trüng thu: Cong ty C phn Cong Nghip OtO — Vinacomin 
- Dja chi: S 370 Duô'ng Trn Quc Tang - P. Crn Thjnh - TP Cm Phà - T. 

Quâng Ninh 
- S din thoti: 0203.3 86.5286 

- Giá trj trüng thu: 607.165.002 dông (dã bao gIm thuê VAT) 
Bang chil': Sáu tram lé bay triçu m5t tram sáu mu'o'i lam nghIn khóng tram lé hai 

d&ig. 

UaL'2 



CUt NHANH 

CONG NGHI 
KHOANG 

= 

- Cong vic trüng thu: Sira chUa 30 kIch thüy 1irc di chuyên giàn chông ZY 
3200/16/36 thuc h thng cc gici hóa s the 6625; 

- Loai hçip dng : Theo don giá c djnh 

- Th?i gian thirc hin hçip dng: Trong vông 20 ngày k tr ngày bàn giao thit bj 
vào sira chüa dn ngày bàn giao thit bj hoàn thành sau süa chta 

Cong ty than Duo'ng Huy - TKV thông báo và mi Cong ty C phn Cong 
Nghip Otô — Vinacomin dn k k& hçp dng theo quy djnh hin hành. 

Thi gian: 10 gi? 30 phüt, ngày 24 tháng 11 nãm 2021 

Dja dirn: Tai Van phông Cong ty than Duang Huy - TKV 

KT. GIAM DOC 

PHO GIAM DOC 

No'in1,ln: 

- Nhu kInh gui; 

- Luu KR, VT. 

Dào Trung Huy 
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