TONG CONG TY XI MANG VIT NAM
CONG TY CO PHAN XI MANG
VICEM SONG THAO

CQNG HOA xA HQI CITU NGHiA VIT N
Bôc lap - Tir do - Hiuh phñc

S& 69 /TB-XMST

Phi ThO, ngày 09 tháng 06 näm 2022

THÔNG BAO
Kêt qua hra chQn nhà cung cap gói mua sam:
Mua vt tur cho may inphun 11am 2022 (k hiu: XMST/2022/IP)
KInh gili:
- CongtyCPAnHng

I
Cong ty CP san xut, thucing mai và djch vi k thut Hung Phát
Cong ty TNHH san xu.t và thuong mti Hip Phát

Can cir Quyt djnh s6 364/QD-XMST ngày 08/5/2022 cUa Tng giám dc Con
ty c phn xi màng Vicem Song Thao V/v phê duyt kt qua 1ira ch9n nhà cung cp c
mua stm: Mua 4t tu cho may inphun näm 2022 (k hiu: XIvIST/2022/IIP).
Cong ty c phn xi mang Vicem Song Thao thông báo ti các nhà cung cp tham gi
chào giá gói mua sm: Mua 4t ttx cho may inphun nãm 2022 (k hiu: XMST/2022/IP
ciii th thu sau:
1. Nhà cung cp dirçc 11ra ch9n:
- Ten nhà cung cp hra ch9n: Cong ty CP san xut, thucing mti và djch vi k5 thu
Hung Phát.
- Giá lip ch9n: 649.220.000 dng.
(Bing chü': Sáu tram bo'n mu'cri chin triêu, hai tram hai mu'o'i nghIn dng,).
- Giá tn trên cia bao gm thu và các chi phi khác lien quan
- Loti hçip dng: Hçp dng theo ckm giá c djnh.
- Thii gian giao hang: 04 dgt
2. Nhà cung cp không thnyc liia chQn:
- Cong ty c phn An Hng:
L do: H so chào giá clap üng yeu cu k thut, xp thir 2 v giá
- Cong ty TNT{H san xut và thuo'ng mti Hip Phát;
L do: Hiu 1irc h so chào giá không clap img yêu cu
3. Vic hoàn trã bão dam dir chào giá:
- Di vi don vj khOng trüng chào giá:
+ Bào dam dtr chào giá bng hlnh thc dt CQC tin mt/chuyn khoãn, thông báo
nay là co s d hoàn trâ. dt c9c cüa gói mua sam: Mua vt tu cho may inphun näm 2022
(k hiu: XIMST/2022/IP) d nghj lien h Mrs Tam: 0888348228 — Phông K toán dê
lam thu tçic nhn lti bão dam dir chào giá.

+ Bão dam d chào giá bng bão dam ngãn hang, thông báo nay là Co s d ng"'I
hang hoàn trã bão länh cUa gói mua s&n: Mua vt lit cho may inphun näm 2022 (
hiêu: XMST/202211P)
- Di v&i don vj duic 1%ra chon viêc hoãn trã bão dam dirt chào giá Se duqc thi
hin sau khi hçip dng dixçc k A-B.
4. D nghj don vj ducc lira chpn lien h vâi Cong ty CP xi mang Vicem Song Tha
d th%rc hin vic k kt hçip dng tbeo quy dinh.
Cong ty CP xi mäng Vicem Song Thao xin thông báo d nhà cung cp duçic bit.
Trân trQng cam on!
Noinhân:
- Nhir trên;
- Ban giám dc;
- Các phông: TCKT; K}ICL;
- T xét giá;
- To thâm dinh;
-Ltru:VT.
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