
TAP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY THAN DI3NG HIJY-TKV Dc 1p - Tiy do - H,nh phüc 

S :) /TB- VDHC Cdm P/ia, ngày tháng nám 2022 

THÔNG BAO KET QUA LA CHQN NHA CUNG CAP D!CH  VJ 

Gói djch vui s 41: Sfra chfra 100 ct chng thu bye DH 22-400/11OS cüa HT 

giá khung thug bye di dng tr9n b (phãn th) ZH1600/16/24F s the 10.112 

KInh gui: - Cong ty C phn 4n tãi Quãng Ninh 
- Cong ty C phn Co khI -Djch vi,i và Thuong Mii Bc San 

- Cong ty C phn co khI và Thucmg Mai  Phüc Thành 
Can cir vào Quy& djnh s: S/QD-KB ngày 27 tháng 10 nAm 2022 cüa Giám 

dc Cong ty than Duang Huy - TKV v vic phê duyt kt qua 11ra ch9n nhà cung 
cp djch vçi Gói djch vi s 41: Süa chüa 100 ct chng thug lirc DH 22-400/lbS 
cUa HT giá khung thuS' 1irc di dng trn b (phân th) ZH1600/16/24F s the 
10.112 

Cong ty than Ducmg Huy - TKV thông báo tói các nhà nhà cung cap djch vi 
kt qua lira chn nhà cung cp djch v11 gói djch vii s 41 nhu sau: 

1. Nhà cung cp dch  vi không trüng thu: 
- Cong ty C phn co khI và Thuong M?i  Phüc Thành 
- Cong ty C phn Co khI -Djch vii và Thucmg Mti Bc Son 

LS' do không trüng thu: 
a) Nhà cung cp djch vii Cong ty C phn co khi và Thuang Mai  Phiic Thành: 

Trong don chào hang dcm v chào tong so tiên: 306.429.636 dOng (dä bao gôm 
VAT) cao han so vi giá chào hang cüa Cong ty Co phân 4n tãi Quàng Ninh là: 
13.391.615 dông. 

b) Nhà cung cap djch vii Cong ty Co phân co khI -Djch vi,i và Thucmg Mi Bäc 
San: Trong dan chào hang don vj chào tong so tiên: 3 14.939.816 dông (dã bao 
gOm VAT) cao han so vâi giá chào hang cüa Cong ty Co phân 4n tâi Quãng Ninh 
là: 21.901.795 dông. 

2. Nhà cung cap dch viii thrçc liya chQn: 
- Ten nhà cung cp djch viii duçic 1ira ch9n: Cong ty C phAn 4n tãi Quàng Ninh 

- Dja chi: Dja chi: T 3- khu 6B- P. Hng Ha - TP Hi Long - Tinh Quãng Ninh 
- S diên thoai: 0869.829.186 Fax: 02033 622.455 
- Giá trj duçc lira ch9n: 293.038.021 dlng (dâ bao gm thug VAT) 

Bang c/il? :Hai tram chIn mucri ba triu khóng tram ba mucYi tam nghIn k/ióng tram 
hai mu'cri mó't dng. 

- Cong vic duqc lira ch9n: Sua chta 100 ct chng thuS' lirc DH 22-400/lbS 
cüa HT giá khung thuS' hrc di dng trQn b ( phân th) ZH1600/16/24F s the 



10.112 

- Loti hcxp dng : Theo don giá c djnh 

- Thai gian thirc hin hçip dng: Trong vông 30 ngày lam vic k tü ngày bàn 
giao thi& bj vào süa chtia dn ngày bàn giao thit bj hoàn thành sau sira chfta. 

Cong ty than Dizong Huy - TKV thông báo và mäi Cong ty C phn 4n tãi 
Quàng Ninh dn k kt hcip dng theo quy djnh hin hành. 

Thai gian: 10 gi 30 phüt, ngày 2& tháng 10 nàm 2022 
Dja dirn: Tai  VAn phông Cong ty than Discing Huy - TKV 

No n1,n: KT. GIAM DOC 
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