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

CONG TY THAN DU'ONG HUY-TKV Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S : ig/TB- VDHC Ccim P/ia, ngày Of thángl2.nàm 2021 

THÔNG BAO KET QUA LIJA CHQN NHA TFL&U 

Gói thu s 55: Sira chii'a Dng co din PN 160/80kW s 1 máng cáo un 

SGZ 730/220 (H thông co giri hóa dng b khu than to chq TT-11-1) 

KInh g11i - Cong ty CP thi& bj din Cm Phà 
- Cong ty CP may và thit bj cong nghip An BInh 

- Cong ty CP thuang rnti và chuyn giao cong ngh MO 

Can cü vào Quy& djnh s: ?279/QD-  KH ngày 04/12/2021 cüa Giám dc 
Cong ty than Duong Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua içra ch9n nhà thâu Gói 
thâu sO 55: Süa chQa Dng co din PN 160/80kW so i máng cào uôn SGZ 730/220 
(H thông Co gith boa dông b khâu than là chçi TT-1 1-1) . Cong ty than Duong 
Huy - TKV thông báo tâi các nhà thâu kêt qua lira ch9n nba thâu cüa Gói thâu trên 
nhu sau: 

1. Nhà thâu không trüng thãu: 
- Cong ty CP may và thit b cong nghip An BInh 

- Cong ty CP thuong mi và chuyn giao cong ngh Mo 

L do không trüng thâu: 

a. Nhà thtu Cong ty CT may và thiê't b/ cOng nghip An BInh: Trong don chào 
hang don vj chào tong sO tiên: 104.123.120 dOng (dã bao gôm VAT) cao hon so vói 
giá chào hang cüa Cong ty CP thiêt bj din Cam Phã là: 6.343.270 dông. 

b. Nhà thu Cong ty CP thuong mi và chuyên giao cong ngh MO: Trong don 
chào hang don vj chào tong so tiên: 102;748.366 dông (dã bao gOm VAT) cao hon 
so vth giá chào hang cüa Cong ty CP thiêt b din Cam Phà là: 4.968.516 dông. 

2. Nhà thãu trüng thâu: 
- Ten nhà thu trting thu: Cong ty CP thit bj din Cm Phã 

- So 822, Duing Trân Phà - Phu&ng Cm Thch - TP Ctm Phá - Tinh Quãng 

Ninh. 

- S din thoai: 0203.3862038 - Fax: 0203.3863037 

- Giá trl trüng thãu: 97.779.850 dng (da bao g1m thuê VAT) 

Bang chü': Chin mu'c!i bOy triu, bOy tram bOy mwo'i chin ngàn, tOrn tram 

nám rnu'o'i dng c/ian. 

- COng vic tring thâu: Sira chUa Dng co din PN 160/80kW s 1 máng cào 
un SGZ 730/220 (H thông co giôi hóa dông b khâu than là chc TT-11-1) 

- Loti hcip dông: Theo don giá Co djnh 



- Th?i gian thirc hin hqp dng: 20 ngày k ti1r ngày k hçip dng. 

Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và mt?li Cong ty CP thit b din 
Cam Phã den k kêt hçp dông theo quy djnh hin hành. 

Thai gian: 08 giàr 30 phüt, ngàyO tháng  12  näm 2021. 

Dja diem: Ti Van phông Cong ty than Ducing Huy - TKV 

Xin chânthành cam on các nhàthu dathamgadrth ,  
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