TONG CONG TY DIN LTJC TKV - CTCP
CONG TY NHIIT DIN SON BONG - TKV

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIET NAM
Bôc lap - Tir do - Hanh phüc

S: 2262- /TB-Nf)Sf)

Bc Giang, ngày29tháng 11 näm 2021

THÔNG BAO M(fl CHAO HANG CiNH TRANH RUT GQN
- Ten ben mi nhà cung cap: Cong ty Nhit din San Dng — TKV
- Ten gói cung cap: Cung cp djch vi bâo v Cong ty Nhit din San Dng TKV näm 2022.
- Loai gói cung cp: Djch v11 thuê ngoài
- Giá gói cung cp: 1.3 13.760.140 dông (Bang chft: Mt ti', ba tram mithi ba
triu, bay tram sáu muoi ngán, mt tram bôn miioi dông./.).
- Thii gian thirc hin hcip dng: Näm 2022
- Nguôn vn: Chi phi san xutt kinh doanh
- Loti hqp dng: Theo don giá c djnh
- HInh thüc 1ira ch9n nhà cung c.p: Chào hang cnh tranh tht g9n theo Quy&
djnh so 1293/QD-DLTKV ngày 16/07/2021 cüa Tong cong ty Din lirc — TKV V/v
ban hành Quy djnh ye lira ch9n nhà cung cap hang hóa, san phâm, djch vu không
thuc dir an dâu tu trong Tong cong ty Din !lrc — TKV
- Phuang thirc 1ira chçn nba cung c.p: Mt giai do?n, mt tüi h so
- Th?yi gian phát hành YCBG: Tü 14 gi ngày5711/2021 dn truóc 14 gRi ngày
o/1 1/202 1 (trong gRi hành chInh).
- Dja dim phát hành YCBG: Cong ty thit din San Dng-TKV — T dan ph6
Dông RI — TT. Tây Yen Tir - H. San Dng — T. Bäc Giang;
Diênthoai: 0204.3 588.026
Fax: 0204.3 588.211
- HInh thIrc phát hánh YCBG: Phát hânh min phi và trong gRi hành chInh.
- Thai dim ht htn np báo giá: 14 gR 00 phüt ngày o /11/2021
- Th?ii dim mi báo giá cüa các nhà cung cp: 15gii 00 phütngày o/11/2021
ti Van phông Cong ty thit din San Dng-TKV — To dan phô Dông RI — TT. Tây
Yen Tü - H. San Dng — T. Bäc Giang;
Cong ty nhit din San Dng-TKV kInh m1i dai din cUa các nhà cung c.p
(NCC) np báo giá tâi tham dir buôi ma các ban báo giá vào thai gian và dja diem
nêu trên./. (aDM DIE
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