
TIP DOAN CN THAN - KS V1T NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

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

S :  f'1 O  /TB- VDHC Cm Phá, ngayj! tháng näm 2022 

THÔNG BAO KET QUA LLrA CHQN NHA CUNG CAP DCH VI) 

Gói d1ch vi s6 16: Sü'a chU'a 06 cu máng cào dài (L1500mm) máng cào u6 n SGZ 

730/220 (H thông co gió'i hóa dông b khâu than to chçr TT-11-1 s the 6625) 

KInh gi:ri : - Cong ty C phn co khI xây drng và thuong mii 

- Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bi. Ap lrc-VVMT 

- Cong ty TNHH co din Dii Duong 

Can cr vào Quyt di.nh s& 5131/QD- KH ngày 18/7/2022 cüa Giám dc 
Cong ty than Duong Huy - TKV ye vic phê duyt kt qua hra chpn nhà cung cap 

di.ch viii Gói djch vii s 16: Si:ra chira 06 câu máng cào dài (L=1500mm) máng cao 
un SGZ 730/220 (H thông co gii hóa dông b khâu than lô chçi TT-11-1 s the 

6625). Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo ti các cung cp di.ch vi kt qua 

1ira ch9n nhà cung cp djch vi cüa Gói dtch vi trên nhu sau: 

1. Nhà cung cp djch viii không trIing thãu: 

- Cong ty Co phân Co khI và Thiêt bi.  Ap lirc-VVMI 

- Cong ty TNHH co din Di Duong 

Ly do không trüng thu: 

a. Nhà cung Cap di.ch vi Cong Cóphán Cci khi và Thiet bj Ap lcc-VVMI: 

Trong don Chào hang don vj Chao tong s tin: 397.643.733 dng (dã bao gm 

VAT) cao han so vi giá Gói di.Ch vi là: 15.062.519 dng. 

b. Nhà CUfl Cap ditch vi Cong ty TN}IIH Co din Di Duarig: Trong don chào 

hang don vi. chao tng sO tiên: 392.459.293 dông (dä bao gm VAT) Cao hon so 

vi cao hon so vO'i giá Gói di.Ch vii là: 9.878.079 dng. 

2. Nhà cung cap dtch vt.i du'qc hra ch9n: 

- Ten nhà Cung Cap djch vi duçc Fya ch9n: Cong ty C phn Co khI xây 

dirng và thuong mti 

- Dja chi: Khu La Du'ong — P.Duong Ni —Q.Hà Dông - Ha Ni 

- So diën thoai: 0243.3 120 681 Fax: 0243.3 120 681 

- Giá trj: 378.766.573 doug (dã bao glm thuê VAT) 

Bang ch: Ba tram bay mucli tam triu, bay tram sáu mu'o'i scu ngàn, nàm 

tram bay mu'o'i ba dng chán. 



- Cong vic trüng thâu: Sra chta 06 cu máng cào dài (L=1500mm) máng cào 
uôn SGZ 730/220 (H thông Ca gici hóa dông b khâu than là chçi TT-11-1 so the 

6625) 
- Loti hcp dng: Theo dan giá cô djnh 
- Th?i gian thirc hin hçp dng: 20 ngày k tü ngày bàn giao thit b vào sira 

chüa den ngày bàn giao thiêt bj hoàn thành sau sira cha. 

Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo và mi Cong ty C phn Co khI 

xây dçrng và thuong mai den k ket hp dông theo quy djnh hin hành. 

Thai gian: 08 gi 30 phñt, ngày2 C tháng näm 2022 

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

Xin chân thành cam on các cung cp djch vi dã tham gia dir thu 
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