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

CONG TY THAN DIXNG HUY-TKV Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S  :4i3  /TB- VDHC Ccm Phá, ngày5tháng'f/f nàm 2021 

THÔNG BAO KET QUA LLJ'A CHQN NHA THAU 

Gói thu s 51: Sfra chfra Bm ntnc DF450/60x4 s 9 - Tram born 

thoát ntró'c san ga mü'c -100 si the 5997 

Kinh gri : - Cong ty TNHH giài pháp cong ngh Lê Vu 

- Cong ty CP cong ngh và dâu tu EVERTECH Vit Narn 

- Cong ty TNHH k thut thuung rni djch vi1 Triêu Duang TD 

Can cr vào Quyêt dnh so: 8934/QD- KH ngày 25/11/2021 cüa Giám dc 

Cong ty than Ducng Huy - TKV ye vic phê duyt kt qua lra chpn nhà thu Gói 

thâu so 51: Si:ra chtra Barn nuâc DF450/60x4 so 9 - Trtm barn thoát nuóc san ga 

m1rc -100 so the 5997. Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo tói các nba thâu 

kêt qua lira chçn nhà thâu cüa Gói thâu trên nhu sau: 
1. Nhà thãu không trüng thu: 
- Cong ty CP cOng ngh và dâu tu EVERTECH Vit Narn 
- Cong ty TNHIH k thutt thuang mti djch v Triêu Duang TD 
L do không truing thâu: 
a. Nhà thãu Cong ty CP cong ngh và dâu tu EVERTECH Vit Narn: Trong 

dan chào hang dan vj chào tong so tiên: 5 12.067.078 dOng (dã bao gOm VAT) 
cao han so vii giá chào hang cüa Cong ty TNHH giài pháp cong ngh Lê Vu là: 

31.346.421 dOng. 
b. Nhà thu Cong ty TNHIH k5' thut thuong mi dich vi Triu Duang TD: 

Trong dan chào hang dan vj chào tong so tiên: 507.222.249 dông (dà bao gôm 
VAT) cao han so vi giá chào hang cüa Cong ty TNHH giài pháp cOng ngh Lê 

Vu là: 26.50 1.592 dông. 
2. Nhà thâu trüng thâu: 
- Ten nhà thu triing thu: Cong ty TNHH giài pháp cong ngh Lê Vu 
- Da chi: 43A Lien TrI, Tr.n Hung Dao, Hoàn kirn, Ha Ni 

- S din thoi: 0243 9426 516 Fax: 0243 9422 789 

- Giá trj trüng thâu: 480.720.657 thng (da bao g1m thuê VAT) 

Bing chI: Bn tram tam mu'o'i triçu, bay tram hai mu'o'i ngàn, sáu tram nám 

mzro'i bay &ng chàn. 
- Cong vic tning thu: Sia chüa Barn nuâc DF450/60x4 so 9 - Trtm barn 

thoát nuc san ga mrc -100 so the 5997 

- Loti hcp dng: Theo dan giá c djnh 
- Thai gian thirc hin hçp dng: 30 ngày kê tü ngày k hcp 
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Trung Huy 

Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và mi Cong ty TNIHH giâi pháp 
cong ngh Lê Vu den k kêt hçp dong theo quy djnh hin hành. 

Th?yi gian: 08 gRi 30 phüt, ngày 27 tháng 11 nàm 2021 
Da diem: Tai Van phông Cong ty than Dmrng Huy - TKV 

Xin chân thành cam an các nhâthâu Atharngadirth 

Noinhln 

- Nhu kInh gri; 

-LiruKH,VT. 
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