
TP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG bA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY THAN 1MXoNG HUY - TKV Dc 1p - Tur do - Hnh phñc 

S  :i4&  /TB-VDHC Cm Phá, ngàyIT tháng q nàm 2022 

THÔNG BAO MOI CHAO HANG CJNH TRANH 

KInh gui: Qu Khách hang 

Can clii vào thu cu si:ra cha trung cti tu thiêt bj näm 2022 cüa Cong ty than 
Duong Huy duqc Tp doàn Cong nghip than - khoáng san Vit Nam phê duyt. 

Nay cong ty than Duong Huy — TKV kInh miii các nhà cung cp dch vi có 
dlii näng 1irc kinh nghim tharn gia chào hang cnh tranh gói thu s6 20: Si:ra chta 
trung dti tu 02 May nén kkii c dinh AS 300K s the 6695; s the 6696. 

Nhà cung cp djch vi có nguyen v9ng tham gia chào hang cnh tranh có th 

tIm hiu thông tin chi tit tti day: 

1. Ten ben mèi thu: Chi nhánh Tp doàn Cong nghip Than - KS Vit Nam 

Cong ty than Duong Huy — TKV. 

2. Ten gói thâu s 20: Sa cha trung di tu 02 May nén khI c djnh AS 300K 

s the 6695; s the 6696. 

3. Thñ gian thrc hin hgp dng : Trong vông 20 ngày lam vic k tr ngày bàn 
giao txng thit bi, vào si:ra chüa dn ngày bàn giao timg thit bi hoàn thành sau slira 

chüa. 

4. Nguôn vein: San xuât nãm 2022 cüa Cong ty than Duong Huy - TKV 

5. HInh thlirc içra chpn nhà thu : Chào hang cnh tranh thông thiRcng trong 

nuó'c. 

6. Phuong thiirc 1ra ch9n nhâ thu: Mt giai don mt tñi hei so 

7. Thii gian phát hành Ho so yen câu: 

Tiir 08 gii 00 ngày  O'f  tháng  ,f O näm 2022 den truc 10 gi 00 phliit ngàyl/ 

tháng,( nàrn 2022 (trong gRi hành chInh) 

8. Di,a dim phát hành Hei so yen câu: 

PHONG K HOeCH vA QUAN TR! CHI PHI - CONG TY THAN DUNG HUY - TKV 

• Dja chi : Phurng Crn Thch, Thành phei Cm Phá, Tinh Quàng Ninh. 

• Diênthoui :02033.862.238 FAX :02033.862.494 

9. Giá ban 01 b HSYC : Phát hành rnin phi 

10. Bào dam dir thu tn, giá: 42.04 1.000 deing Vit Nam 

(Bón mwcli hai triêu, khóng tram bn mtccii mt ngàn dng chn.) 



- Dng tin sü ding: Vit Nam Mng 

- HInh thiirc bâo dam: 
Thu bâo lãnh Ngân hang, hoc t chrc tin dng hot dng hçip pháp ti Vit 

Nam. 

11. Thô'i dim dóng thâu : 10 giè' 00 phüt ngàyl'l tháng / näm 2022 

12. Thai dim mi thu : 10 giô 15 phñt ngàyAl' tháng  ,I  näm 20— 

Cam Phá, ngày tháng  9  nàm 2022  1 td-
Dti din hqp pháp cüa ben mri thãu 
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