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THÔNG BAO KET QUA LLJA  CHQN N}IA THAU 

Gói than s 57: Sfra chila Tang khãu trái cüa may khâu MG300/700- 

WDK (H thông co gi&i hóa dIng b khâu than lô chçr TT-11-1) 

KInh g1ri : - Vin Co khI Nang 1uçng và mO - Vinacomin 

- Cong ty C phân Co khI Mto Khê — Vinacomin 

- Cong ty C phn Co khI và Thiêt bj Ap lc-VVMI 

Can c1r vào Quyt dnh s: 8977 /QD- KH ngày 26/11/202 1 cüa Giám d& 
Cong ty than Du'ong Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua içra ch9n nhà thâu Gói 
thâu so 57: Sira chUa Tang khâu trái cüa may khâu MG300/700- WDK (H thông 
co giâi hóa dông b khâu than lô chç TT-11-1). Cong ty than Duong Huy - TKV 
thông báo tâi cácnhà thâu kêt qua lira ch9n nhà thâu cüa Gói thâu trén nhu sau: 

1. Nhà thãu không trüng thâu: 
- Cong ty Co phan Co khI Mao  Khê — Vinacomin 
- Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bj Ap hrc-VVMI 
L do không trüng thãu: 
a. Nhà thâu Cong ty CO phan Co khI Mao  Khê — Vinacomin: Trong don 

chào hang don vj chào tong so tiên: 352.835.127 dông (dà bao gôm VAT) cao 
hon so vâi giá chào hang cüa Vin Co khi Nang luqng và mO - Vinacomin là: 
18.874.782dông. 

b. Nhà thâu Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bj Ap lirc-VVMI: Trong don 
chào hang don vj chào tong so tiên: 356.063.211 dông (dã bao gôm VAT) cao 
hun so vôi giá chào hang cüa Vin Co khI Näng luqng và mO - Vinacomin là: 
22.102.866 dOng. 

2. Nhà thâu trüng thâu: 
- Ten nhà thu trüng thu: Vin Co khI Nang 1ung và mó - Vinacomin 
- Dja chi: SO 565, dung Nguyen Trãi, thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP Ha 
Ni 
- So diên thoai: 02438542572 FAX: 02438543154 

- Giá trl trüng thãu: 333.960.345 dông (cia bao gôm thu VAT) 

Bang chü': Ba tram ba mu'o'i ba triu, chin tram sáu mzrc/i ngàn, ba tram 
bánmu'o'ilamdóngchán. 
- Cong vic trñng thâu: Sira chüa Tang khâu trái cüa may khâu MG300/700- 

WDK (H thng co giâi hóa dông b khâu than lô chq TT- 11-1) 
- Loai hcp dông: Theo don giá cO djnh 



- Thii gian thrc hin hçp dng: 20 ngày k tiir ngày k hçip dông. 
Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo vâ mi Vin Co khI Nãng lu'çing 

vâ mô - Vinacomin den k ket hçp dông theo quy djnh hin hành. 

Thñ gian: 08 gi 30 phüt, ngày2 9 thángli näm 2021 

Dja dim: Ti Van phông Cong ty than Duong Huy - TKV 
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