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S :  At  /TB- VDHC C'dm Phá, ngay2 6 tháng 14' nám 2021 

THÔNG BAO KET QUA LTA CHON NHA THAU 

Gói thâu so 58: Süa chfi'a Hp giãm tc hành tinh tang khu cüa may khu 

MG300/700 - WDK và Khung Mu máng cào s 1 cüa máng cáo un 

SGZ73O/220 (H thông co' gi&i hóa dng b khâu than to chq TT-11-1) 

KInh gui : - Cong ty C phn Co khI xay dirng và thuong mi 

- Cong ty TNHH Co din Dti Drnmg 

- Cong ty C phn Co khI và Thit bj Ap Fçrc-VVMI 

Can cü vào Quy& djnh s: 8978/QD- KH ngày 26/11/2021 cüa Giám dôc 
Cong ty than Duong Huy - TKV ye vic phé duyt kêt qua 1ira ch911 nhà thâu Gói 
thâu so 58: Sira chüa Hp giãm tôc hành tinh tang khâu cña may khâu MG300/700 
- WDK và Khung dâu máng cào so i cüa máng cào uôn SGZ73O/220 (H thông co 
giói hóa dông b khâu than lô chg TT-11-1). Cong ty than Dixong Huy - TKV 
thông báo tOi các nhà thâu kêt qua 1ra chn nhà thâu cüa Gói thâu trên nhu sau: 

1. Nhà thâu không trüng thâu: 
- Cong ty TNT-IH Co din Dti Duong 
- Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bj Ap 1irc-VVMI 
L do không trtIng thâu: 
a. Nhà thâu Cong ty TNHH Co' diçn Dgi Duüng: Trong don chào hang don 

vj chào tong so tiên: 455.312.729 dông (dà bao gOm VAT) cao han so vi giá 
chào hang cüa Cong ty Co phân co khI xây dimg và thi.rong mui là: 18.498.383 
dông. 

b. Nhà thu Cong ty C phn Co khI và Thit bj Ap 1irc-VVMI: Trong don 
chào hang don vi chào tong so tiên: 456.839.206 dông (dä bao gôm VAT) cao 
hon so vâi giá chao hang cña COng ty Co phân co khi xày dung và thuang mai 
là: 20.024.860 dOng. 

2. Nhà thIu trüng thâu: 
- Ten nhà thu truing thu: Cong ty Co phân co khI xây dirng và thucmg mi 
- Dja chi: Khu La Duong — P.Duong Ni —Q.Hà Dông - Ha Ni 
- S diênthoui: 0243.3120 681 Fax: 0243.3120 681 

- Giá trl  trüng thâu: 436.814.346 dông (dã bao g1m thuê VAT) 
Bang chü': Bón tram ha mu'o'i sáu triu, tam tram mithi bn ngàn, ha tram 

bn muv'i sáu &ng chán. 
- Cong vic tr1ng thâu: Sua chüa Hp giàm tc hành tinh tang khAu cüa may 

khu MG300/700 - WDK và Khung dâu máng cào sO 1 cüa máng cào uOn 



SGZ73O/220 (H thông co gith hóa dng b kh.0 than lô chg TT-11-1) 
- Loai hçp dông: Theo dn giá cô dnh 
- Thai gian thirc hin hçp dng: 20 ngày k ti.'r ngây k hçp dng. 

Cong ty than DucingHuy - TKV thông báo và mi Cong ty C phn co khI 
xây dimg và thucing mi den k ket hçp dông theo quy djnh hin hành. 

Th?i gian: 08 gii 30 phüt, ngày  29  thángljnam 2021 

Da diem: Ti Van phông Cong ty than throng Huy - TKV 

Xin chnthànhcm on các thâthu dãthamgiadrth— 
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