TAP DOAN CONG NGHIEP
THAN - KIJOANG SAN VIT NAM
CONG TY THAN DIX(JNG HUY - TKV

S: /IfJTB-VDHC

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM

Dc 1p - Tçr do - Htnh phüc
Cm Phá, ngày g tháng 8 nàm 2022

THÔNG BAO KET QUA LJ'A CHON NHA CUNG CAP
Can ci'r Quyt dijnh s& 5660 /QD- VDHC ngày 04 /8/2
022 cüa Giám dc Cong
ly than Ducmg Huy - TKV ye vic phê duyt k& qua hra ch9n nha cung cp: Quan tii4c
djch dng trong là Cong ly than Drnmg Huy — TKV nàm 2022.
Cong ty than Ducing Huy - TKV thông báo kt qua l?a ch9n nhà cung cp gói
cung cap: Quan trc djch dng trong là Cong ly than Dixang Huy — TKV nàm 2022
vó'i ni dung nhu sau;
I. Thông tin nhà cung

cap

dirqc hra chon:

1.Ten nhà cung cp duçc 1ra ch9n:Công ty C phn Dia chat Viêt Bc - TKV.
2. Giá trüng chào giá: 2.684.415.800 dng.
(Bang chü: Hai t', sáu trAm tam muai bn triu, Mn trAm mui lAm ngàn, tam
trAm dông).
GiA trén là giá dA bao gm các
thug, phi theo quy djnh.
3. Thñ gian thirc hin hçp dng: K tfr ngày k hçTp dng dn ht ngày
31/12/2022.
loai

4. Hinh thirc hçip dIng: Dcm giá c djnh.
II. Nhà cung cp không thrçrc 11ra chQn:
- Cong ty C phn Dja chit Mo — TKV - Xp hrng thcr hai.
- Cong ty c phn Tu vn du tLr mO và cong nghiêp — Vinacomin — Không qua
kiêm tra và dánh giá tInh hçip 1 cüa HSDX do vy không duoc dánh giá biro'c tiêp
theo.
III. K hoch hoàn thin và k kt hqp ng:
COng ty than Duang Huy — TKV thông báo dn Cong ty C phn Dja cht
Viêt Bc - TKV duc bit và mi Cong ty Co phn Dja cMt Viêt Bc - TKV dn
Cong ty than Duo'ng Huy — TKV k kêt hçp dOng trong yang 05 ngày k tr ngày
thông báo.
Cong ty than Ducing Huy — TKV trân tr9ng thông báo./.
Noinhâ,j:
-VànphOng 1KV;
- Lru KH,VT.
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