
TP DOAN CN THAN - KS VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CONG TY THAN DUONG HUY-TKV Oc Ip - Tiy do - Hinh phüc 

S : J -ZJTB- VDHC Cdi Phá, ngày L1 tháng JOnäm 2022 

THÔNG BAO KET QUA LA CHQN NHA CUNG CAP DCH V1J 

Gói djch viii s 47: Sfra chü'a 100 ct chng thug lire cüa giá thüy lire DI) lien 
kt bng xIch ZH1800/16/24ZL  s the 5962 

KInh gui: - Cong ty C phn 4n tãi Quàng Ninh 
- Cong ty C phn co khI -Djch vii và Thucing Mai  Bc San 

- Cong ty C phn ca khI và Thuung Mai  Phüc Thành 
Can cir vào Quyt djnh s& 8322 /QD-KH ngày 31 tháng 10 nàm 2022 cüa Giám 

dc Cong ty than Duang Huy - TKV v vic phê duyt kt qua lira chpn nhà cung 
cp djch vu Gói djch vl:1 s 47: Si:ra chüa 100 ct cMng thu 1irc cüa giá thüy lirc 
DD lien k& bang xIch ZH1800/16/24ZL s the 5962 

Cong ty than Duong Huy - TKV thông báo tói các nhà nhà cung cp djch vi 
k& qua lira chn nhà cung cp djch vii gói djch vçi s 47 nhix sau: 

1. Nhà cung cp dlch  vi,i không trüng thu: 
- Cong ty C phAn Co khI -Djch vi và Thuong Mii Bc San 
- Cong ty C phn Co khI và Thuang Mi Phüc Thành 

L do không trüng thu: 
a) Nhà cung cp djch vçi Cong ty C phn Co khI -Djch vit và Thuong Mti Bc 

San: Trong dan chào hang dan vj chào tong so tiên: 5 15.392.142 dông (dã bao 
gôm VAT) cao hon so vâi giá chào hang cüa Cong ty Co phân vn tãi Quãng Ninh 
là: 29.226.762 dông. 

b) Nba cung cap djch vi Cong ty Co phân co khI và Thuang Mai  Phüc Thành: 
Trong don chào hang don vj chào tong so tiên: 517.037.910 dông (dã bao gôm 
VAT) cao han so vói giá chào hang cüa Cong ty Co phân 4n tài Quàng Ninh là: 
30.872.530 dông. 

2. Nhà cung cp djch vii thrqc Iiya chQn: 
- Ten nhà cung cp djch vi ducc hera chn: Cong ty C phn 4n tài Quãng Ninh 

- Dja chi: Dja chi: T 3- khu 6B- P. Hng Ha - TP Ha Long - Tinh Quàng Ninh 
- S diên thoai: 0869.829.186 Fax: 02033 622.455 
- Giá trj du?c  1ira ch9n: 486.165.380 dông (dã bao gm thu VAT) 

Bang chib: Bó'n tram tam mu'cri sáu triu mt tram sáu mu'o'i lam nghIn ba tram 
tam mu'ai dng. 

- Cong vic duçic 1ira ch9n: Sua chüa 100 ct chng thuSr 1irc cUa giá thüy lirc 
D lien kt bang xIch ZH1 800/16/24ZL s the 5962. 



Noinhân: 

- Nhiz kInh giri; 

- Lmi KH, VT. 

Tiân Cao Cirong 

CHINHAH 
TAP OA •- 

CONG  NGHJ*t$P.-  6 
XHOANG SA 

CONG i THAN 

NH V. TkV 

PHO GIAM IJOC 

KT. GIAM DOC 

- Loii hqp dng : Theo dan giá c djnh 

- Th?i gian thirc hin hçp dng: Trong vông 30 ngày lam vic k tü ngày bàn 
giao thit bj vào st'ra chüa dn ngày bàn giao thit bj hoàn thành sau süa chüa. 

Cong ty than Duang Huy - TKV thông báo và miii Cong ty C phAn 4n tãi 
Quâng Ninh dn k kt hçip dng theo quy djnh hin hành. 

Thii gian: 10 gi 30 phüt, ngày oZ tháng 11 11am 2022 

Dja dim: Ti Van phông Cong ty than Duang Huy - TKV 


	Page 1
	Page 2

