
T,P DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
CONG TY THAN DIX1NG HUY-TKV Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: F99/TB-  VDHC Cam Phá, ngàyo2f tháng fnam 2022 

THÔNG BAO KET QUA LLTA CHON NHA CUNG CAP DICH VJ 

Gói thãu so 10: Sura chila trung dti tu 03 may ct chãn không PJG 9L-200/6 

si the 6697;  s the 6698;  s6 the 6699 

Kinh gfri - Cong ty CP thit bj din mó 

- Cong ty CP ca din Tiên D?t 

- COng ty CP din ca và thuang mi Lê Gia 

Can cr vào Quyt djnh s& 2559/QD- KH ngày 2 1/04/2022 cüa Giám dc Cong 
ty than Diiang Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua 1ira ch9n nba cung cap djch vi 
Gói thâu so 10: Sira chcra trung dai  tu 03 may cat chân không PJG 9L-200/6 so the 
6697; so the 6698; so the 6699. Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo tth các 
nhà cung cap djch vi.i kêt qua lira ch9n nhà cung cap dch vi cüa Gói thâu trên nhu 
sau: 

1. Nhà thu không trüng thâu: 
- COng ty CP ca din Tin Dt 

- Cong ty CP din Ca và thuang mi Lê Gia 
L do không trüng than: 
a. Nhâ thAu Cong ty CP co' din Tié'n Dat: Trong dan chào hang dan vj chào 

tOng so tiên: 384.651.321 dOng (dã bao gôm VAT) cao han so vói giá chào hang 
cüa Cong ty CP thiêt bj din rnO là: 42.682.378 dOng. 

b. Nhà thAu Cong ty CP din ca Va thuang mui Lê Gia: Trong dan chào hang 
dan vj chào tong so tiên: 390.656.987 dông (dã bao gôm VAT) cao hon so vOi 
giá chào hang cüa Cong ty CP thiêt bj din mO là: 48.688.044 dông. 

2. Nhà thãu trting than: 
- Ten nhà thiu trüng thâu: Cong ty CP thik bj din mO 

- Dja chi: To 2 — Khu Hai Ging 2 - Phung Cam Thüy — Thành Ph Cm 

Phá - Tinh Quâng Ninh 

- So diên thoai: 02033 866 239 Fax: 02033 866 239 
- Giá trj trting thãu: 341.968.943 dng (da bao g1m thu VAT) 

Bang chü': Ba tram bn mu'cli mt triu, chin tram sáu mzm'i tam ngàn, chin 
tram bOn mu'o'i ba dOng chãn. 

- Cong vic tr(ingthu: Sra chfia trung dai  tu 03 may ct chân khOng PJG 9L-
200/6 so the 6697; so the 6698; so the 6699. 



- Loai  hqp dng: Theo dan giá c djnh 
- Thtii gian thirc hin hçp dng: 30 ngày k tii ngày bàn giao thi& bj vào sira 

chüa den ngày bàn giao thiêt bj hoàn thành sau si1ra chüa. 

Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và m?i Cong ty CP thi& bj din 

mó den k kêt hqp dông theo quy djnh hin hành. 
Thii gian: 08 giô 30 phüt, ngày 23 tháng 04 näm 2022. 
Dja diem: Ti Van phông Cong ty than Duang Huy — TKV. 

Xin chn thinh cim an các nhà thu dä tham gia du thu 

Nyi nhân:
K/T GIAM DOC 

- Nhix kinh gri;
- IAM DOC 
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