
TP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 

CONG TY THAN DUOTG HUY-TKV Dc 1p - Ttr  do - Hnh phüc 

S  :1li5  /TB- VDHC Cm Phá, ngày.2 6' tháng4/ nám 2021 

THÔNG BAO KET QUA WA CHQN NHA THAU 

Gói thu s 50: Sü'a chfra Born nu'ó'c da cp LTPN DF85-45x5 s the 

5958 

Kinh gui : - Cong ty TNHH giài pháp cong ngh Lê VU 
- Cong ty CP cong ngh và dâu tu EVERTECH Vit Narn 
- Cong ty TNHIH k thut thuang mi djch vii Triu Duang TD 

Can ci vào Quyt djnh s: 8976/QD- KM ngày 26/11/202 1 cUa Giárn dc 
Cong ty than Duang Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua içra ch9n nhà thâu Gói 

thâu so 50: Sira chcta Barn nuác da cap LTPN DF85-45x5 s the 5958. Cong ty 

than Duang Huy - TKV thông báo tâi các nhà thu kt qua lira ch9n nhà thu cüa 

Gói thâu trên nhu sau: 
1. Nhã thâu không trüng thu: 
- Cong ty CP cong ngh và dâu tu EVERTECH Vit Narn 
- Cong ty TNHIH k thut thuang mti dich vi Triêu Duong TD 

L do không trüng thu: 
a. Nhà thâu Cong ty CP cOng ngh và du tu EVERTECH Vit Narn: Trong 

dan chào hang dan vj chào tOng so tiên: 329.103.040 dông (dã bao gOrn VAT) 
cao han so vi giá chào hang cüa Cong ty TNHIH giài pháp cong ngh Lê VU là: 

24.959.777 dOng. 
b. Nhà thâu Cong ty TNHH k5 thut thuong mi dch vit Triêu Duang TD: 

Trong dan chào hang don vj chào tong so tiên: 325.307.317 dOng (dã bao gOrn 

VAT) cao han so vi giá chào hang cUa Cong ty TNHH giài pháp cong ngh Lê 

VU là: 21.164.054 dOng. 
2. Nhà thâu trüng thâu: 
- Ten nhà thu triing thu: Cong ty TNI-IH giài pháp cong ngh Lê VU 
- Dja chi: 43A Lien TrI, Trn Hung Dto, Hoàn kirn, Ha Ni 

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

- Giá trj truing thu: 304.143.263 dlng (dã bao glm thuê VAT) 

Bang chü': Ba tram lé bn triu, mt tram bn mu'cri ha ngàn, hai tram sáu 

mu'o'i ha dóng chán. 
- Cong vic trüng thâu: Sua chUa Barn nuôc da cap LTPN DF85-45x5 sO the 

5958 
- Loii hçip dng: Theo dan giá c djnh 
- Th?i gian thrc hin hgp dng: 30 ngày kê tU ngày k hçip 
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Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo và mi Cong ty TNHH giâi pháp 
cong ngh Lê Vu den k kêt hçp dong theo quy djnh hin hành. 

Th?i gian: 08 già 30 phiitt, ngày 28 tháng 11 näm 2021 

Da dim: Tti Van phông Cong ty than Duong Huy - TKV 

Xin chnthànhcãm ancácnhàthâu dathamgiaduthâu. 
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