
TP DOAN CN THAN - KS VTT NAM CONG HOA XA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 

CONG TY THAN DIJ(NG HUY-TKV Dc 1p - T.y do - Hnh phüc 

S: O  f/TB- VDHC Cdm Phá, ngaydl' tháng  Ornain 2022 

THÔNG BAO KET QUA LLJA CHQN NHA CUNG CAP DICH VIJ 

Gói thu s 04: Sfra chfra Hp giãm tc bánh rang hành tinh tang khu trái cüa 

may khâu MG 300/700-WDK (H thong co' giO'i hóa dng b khu than tO ch' TT- 

11-1 sti the 6625) 

KInh g1ri : - Cong ty Co phn co khI xây dirng và thuo'ng mi 

- Cong ty TNHH Co din Dai Duong 
- Cong ty C ph.n Co khI và Thit bj Ap lirc-VVMI 

Can cur vào Quyt djnh s: 2560/QD- KH ngày 2 1/04/2022 cüa Giám déc 
Cong ty than Duong Huy - TKV ye vic phê duyt kêt qua lira chçn nba thâu Gói 
th.0 s 04: Sura chfta Hp giàm tôc bánh rang hành tinh tang khâu trái cüa may 
khu MG 300/700-WDK (H thông co giôi hóa dông b khâu than là chçi TT-1 1-1 

s the 6625). Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo tâi các nhà thâu kêt qua 
1ira chçn nba cung cap djch vii cüa Gói thâu trên nhu sau: 

1. Nhà thâu không trñng thâu: 
- Cong ty TNHH Co din Dai Ducrng 
- Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bj Ap lirc-VVMI 
L do không trñng than: 
a. Nhà thâu Cong TNHH Co' din Dgi Du'o'ng: Trong don chào hang don 

vj chào tong so tiên: 372.447.384 dông (dã bao gOm VAT) cao hon so vi giá 
chào hang cüa Cong ty Co phân co khI xây dimg và thuong mai là: 14.837.259 

dông. 
b. Nhà thâu Cong ty Co phân Co khI và Thiêt b Ap 11rc-VVMI: Trong don 

chào hang don vj chào tOng so tiên: 372.198.036 dông (dä bao gOm VAT) cao 
hon so vâi giá chao hang cüa Cong ty Co phân Co khI xây dirng và thucmg m.i 
là: 14.587.911 dông. 

2. Nhà thu trüng thâu: 
- Ten nhà thu triIng thu: Cong ty Co phân co khI xây dmg và thuong rnti 
- Dja chi: Khu La Duong — P.Ducmg Ni —Q.Hà Dông - Ha Ni 
- So dinthoi: 0243.3 120 681 Fax: 0243.3120 681 

- Giá trj trñng than: 357.610.125 dông (da bao gm thuê VAT) 

Bang chü: Ba tram nàm mu'o'i bay triu, thu tram mu'ôi ngàn, m5t tram hai 
mwo'i lam dóng chán. 
- Cong vic truing thâu: Süa chtra Hp giàm tôc bánh rang hành tinh tang kh.0 

trái cUa may khâu MG 300/700-WDK (H thông CO giâi hóa dng b kh.0 than là 



chqTT-11-1 sthè 6625) 
- Loai hqp dông: Theo don giá cô djnh 
- Thñ gian thc hin hqp dng: 20 ngày k tili ngày k hcip dng. 

C6ng ty than Duong Huy - TKV thông báo và miii Cong ty C phn co khI 
xây dimg và thuong mi den k kêt hqp dông theo quy djnh hin hành. 

Thii gian: 08 gRi 30 phüt, ngày 23 tháng 04 nàm 2022 
Dja dim: Ti Van phông Cong ty than Duong Huy - TKV 
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