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

CONG TY THAN DIroG HUY-TKV Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

,1 O  /TB- VDHC Cam Phá, ngày tháng 11 nám 2021 

THÔNG BAO KET QUA L1)A CHQN A THAU 

Gói thâu so 52: Sü'a chüa Bo'm nir&c DF720-72x5 s 1 - Tram bo'm 

thoát nuóc san ga mfrc -100 so the 5997 

KInh gi:ri : - Cong ty TNT-IH giãi pháp cong ngh Lê Vu 
- Cong ty CP cong ngh và dâu tu EVERTECH Vit Nam 

- Cong ty TNHH k thut thuang mi dch v11 Triu Duong TD 

Can Cu VàO Quyt dljnh s: 9054/QD- KR ngày 29/11/202 1 cüa Giárn dc 
Cong ty than Duong Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua hra ch9n nhà thâu Gói 
thu so 52: Sira chta Born nuóc DF720-72x5 so i - Trrn born thoát nuc san ga 
mi'rc -100 so the 5997. Cong ty than Duung Huy - TKV thông báo tâi các nhà thâu 
kt qua 1ira ch9n nhà thâu cüa Gói thâu trén nhu sau: 

1. Nhà thâu không trñng thâu: 
- Cong ty CP cong ngh và dâu tu EVERTECH Vit Nam 
- Cong ty TNHH k thut thu'ong rni djch vi Triêu Duong TD 
L do không trñng thâu: 
a. Nhà thu Cong ty CP cong ngh và dâu tu EVERTECH Vit Narn: Trong 

don chào hang don v chào tong so tiên: 527.539.954 diOng (dã bao gôm VAT) 
cao hon so vó'i giá chào hang cüa Cong ty TNHH giãi pháp cong ngh Lê Vfl là: 
37.753.137 dông. 

b. Nhà thâu Cong ty TNHIH k5 thi4tt thtrong mi djch vii Triêu Duang TD: 
Trong don chào hang don vj chào tong so tiên: 523.530.807 dông (dã bao gôm 
VAT) cao hon so vói giá chào hang cüa Cong ty TN}IH giâi pháp cong ngh Lê 
Vu là: 33.743.990 dOng. 

2. Nhà thâu trüng thu: 
- Ten nhà thâTu trting thu: Cong ty TNHH giài pháp cong ngh Lê Vu 
- Dja chi: 43A Lien TrI, Trân Hung Do, Hoàn kiêrn, Ha Nôi 

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

- Giá trl  trñng thu: 489.786.817 dung (da bao glm thu VAT) 

Bang chü': Bón tram tam mu'o'i chin triçu, bay tram tam muv'i sáu ngàn, tam 
train nuthi bay dóng chän. 
- Cong vic trüng th.u: Sua chua Born nuc DF720-72x5 su 1 - Trum born 

thoát nuc san ga müc -100 so the 5997 
- Loui hçip dcng: Theo don giá cu djnh 
- Thai gian thirc hin hcp dông: 30 ngày kê tü ngày k hçp 
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lAM BOC 

Cong ty than DuGng Huy - TKV thông báo và mi Cong ty TNHIH giâi pháp 
cong ngh Lé Vu den k ket hçp dông theo quy djnh hin hành. 

Thai gian: 08 gi 30 phiit, ngày 01 tháng 12 närn 2021 
Dja diem: Ti Van phông Cong ty than Duang Huy - TKV 

Xin chn thành cm o'n các nba thu dã tham gia dir thu. 

ào Trung Huy 
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