
TAP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TV THAN D1J'O1G HUY-TKV Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S  :i3I  /TB- VDHC Cam Phá, ngày tháng  8  nàm 2022 

THÔNG BAO KET QUA LLrA  CHQN NHA CUNG CAP DICH  VJ 

Gói djch viii s 22: Sira chfra, bão dtro'ng May phát cummins 6kV 3x2500kVA s 1; 
so 2 - Trm phát din diegen 6,3kW-2500 so the 5443 vã May phát din Vietgen 

40kVA - Nhà ö' chung cii' 9 tang so the 2660 

KInh giri : - Cong ty TNHH thuong mi và dch vi TIn Phát 68 

- Cong ty TNHH vt tu Minh Long 

- Cong ty CP thiêt bi cong nghip VIFACO 

Can cir vào Quyt dnh s: 5725/QD- KH ngày 06/8/2022 cüa Giám dc Cong 
ty than Duang Huy - TKV v vic phê duyt kt qua 1ira chçn nhà cung cp dch 
vii Gói djch v1i so 22: Sira chUa, bào duOiig May phát cummins 6kV 3x2500kVA 
s 1; s 2 - Trm phát din diegen 6,3kW-2500 so the 5443 và May phát din 

Vietgen 40kVA - Nhà 0' chung Cu 9 tang so the 2660. Cong ty than Duang Huy - 
TKV thông báo ti các cung cap djch vii kêt qua hra ch9n nhà cung cp djch vii cüa 

Gói cung cp djch v trên nhu sau: 

1. Nhà cung cap dch vi không du'qc hya ch9n: 

- Cong ty TNT-IH vt tu Minh Long 

- Cong ty CP thit bj cong nghip VIFACO 

L do không du'qc hra chyn: 

a. Nhà cung cp djch vi Cong TNHH vt tu Minh Long: Trong dan chào 

hang don vj chào tng s tin: 457.165.201 dng (dã bao gm VAT) cao han so 
vOi giá Gói djch vii là: 10.474.897 dng. 

b. Nba cung cap djch vii Cong ty CP thiêt b cOng nghip VIFACO: Trong 
don chào hang don vj chào tng s tiên: 460.178.733 dng (dà bao gm VAT) 
cao han so vi giá Gói djch vii là: 13.488.429 dông. 

2. Nhà cung cap djch vtI thrçrc hya chQn: 
- Ten nhà cung cap dch vi trñng thâu: Cong ty TNHH thu'ang mi và dch 

vu TIn Phát 68 
- Dia chi: HG1 12A-12B KDT Vinhornes Ht Long-Hông Gai-H Long- 

Quãng Ninh 
- So diênthoti: 02033-862238 Fax: 00233-862494 

- Giá trj thrçc hya chQn: 413.904.669 dông (dã bao gum thu VAT) 

Bang chü': Bón tram mu'O'i ha triçu, chin tram lé bn ngàn, sáu tram sOu mtco'i 

chin cMng chán. 
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NiinI,n: 

- Nhu kInh g1ri; 

-LuuKH,VT. 

- Cong vic dugc 1ira ch9n: Sira chüa, báo during May phát cummins 6kV 
3x2500kVA so 1; so 2 - Tram phát din diegen 6,3kW-2500 so the 5443 và May 

phát din Vietgen 40kVA - Nhà & chung cu 9 tang so the 2660. 

- Losui hcip dng: Theo do'n giá c djnh. 
- Thôi gian thirc hin hgp dng: 20 ngày k tr ngày bàn giao thit bj vao s&a 

chia den ngày bàn giao thiêt bj hoàn thành sau sira chia. 
Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và m&i Cong ty TNHI-I thuong 

mai và djch vii TIn Phát 68 den k kêt hgp dông theo quy djnh hin hành. 

Th&i gian: 08 gi& 30 phüt, ngày  C3  tháng  8  näm 2022 

Da diem: Tai Van phông Cong ty than Dixang Huy - TKV 

Xinchânthnhcm cincácnhàcungcâp djchvdAthamgiad 
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n Cao Cu'ông 
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