
TONG CONG TY 
CONG NGHIP HOA CHAT MO VINACOMIN 

CONG TY HOA CHAT MO THAI B!NH - MICCO 

S: 3106/HCMTBi-KH 
V/v dê nghj h trçY cung cap thông tin kêt qua lua chon 

nhà cung cap len Website cüa TKV, MICCO 

CONG bA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dôc lap - Tr do - Hanh phñc  

Thai BInh, ngày 21 tháng 12 näm 2021 

KInh gui: 
- Van phOng t.p doãn TKV; 
- Tang Cong ty cOng nghip Hoá chat mO - Vinacomin. 

Can eli Quy& djnh s 1666/QD-HCMTBi ngày 14/7/202 1 cüa Cong ty Hoá chat rnO Thai 
Binh — MICCO v vic ban hành quy djnh ye lira ch9n nhà cung cap hang hoá, san phâm, djch 
v11 không thue dr an dâu tu trong Cong ty Hoá chat mO Thai BInh — MICCO; 

Can cü van ban so 285 1/TB-HCMTBi ngày 30/11/202 1 cüa Giám doe Cong ty Hóa chat 
mó Thai BInh — MICCO v vic thông báo to chlrc chào hang eanh  tranh thông thithng gOi 
djeh vi: "Thuê xc nâng phic vii bôe xêp san phârn" näm 2022; 

Can dr van ban s 3105/TB-HCMTBi ngày 2 1/12/2021 cüa Giám dôc Cong ty Hóa chat 
mO Thai BInh — MICCO ye ViC thông báo kêt qua lirra ehn nhà cung Cap gOi djch v1i: "Thuê 
xc nâng phiic vii  bc xp san phrn" näm 2022. 

Cong ty Hóa chit mó Thai BInh - MICCO dã t ehlrc Phiên ehào giá cho gói djch v11: 

"Thuê xe nâng phic vii  bc xp san phâm" nãm 2022 tli ngày 03/12/202 1 den ngày 
10/12/202t. Kêt qua ci the nhu sau: 

1. Ten ben rnii ehào giá: Cong ty Hóa chat mO Thai BInh — MICCO. 
2. Ten gOi djeh vii: "Thuê xc nâng phie vii  bc xp san phAm" näm 2022. 

3. Nhà cung cip duçc lira  Ch9n: Cong ty TNHH vn tãi và xây dirng Phu'o'ng Tranh 
Phát. 

4. Giã gói djch vii:  3.006.740.000 dông. 
(Bang chü: ba t), khóng tram linh sáu triêu, bay tram bdn mwoi nghln dng). 

5. Loti hqp dng: Hçip dng theo don giá diêu chinh. 
6. Than gian thire hin Hçrp dng: tü ngày 01/01/2022 den hat ngày 3 1/12/2022. 
Vy Cong ty Hóa chat rnO Thai Binh —MICCO KInh d nghj Tp doan, Tng Cong ty h 

trçr cung cap thông tin len Website cüa Tp doàn, Tng cong ty (Theo van ban sd 3105./TB-
HCMTBi ngày 21/12/2021 ye vic thông boo két quO hta chQn nhà cung cO'p, gz'i kern theo van 

ban nay) gOi djch vii: "Thuê xc nâng phic vii bc xêp san ph.m" näm 2022 theo quy djnh. 
Rt mong duçrc sir  quan tarn h trq, giüp d cüa Tp doàn, Tng cong ty! 
Xin trân thành cam 

N.'ji nhân: 
- Nhix trên; 
- Các PGD, KTTr; 
- Các phông: KB, KT, CD, KTCN; 
- Luu: VT, KH. 



PHIEU BANG K THÔNG BAO KET QUA MO! CHAO GIA 
(thongtindangtaiwebsite) 

KInh gui: Van phông Tp ctoàn TKV; 

Tëng cong ty cong nghip HOa chAt mO - Vinacomin. 

Cong ty Hóa chAt mó Thai BInh — MICCO dé nghj Van phông Tp doàn TKV và Tng 
cong ty cOng nghip HOa chAt mO - Vinacomin, dang tãi thông tin thông báo kt qua mi chào 
giá gOi djch vi, d dam bão tInh lien tiic cho hot dng san xuAt kinh doanh vâ duy trI hott 

dng thung xuyen cüa don vj nhu sau: 

THÔNG BAO KET QUA MO! CHAO GIA 

Cong ty HOa chat mO Thai BInh - MICCO dä t chirc Phiên chao giá cho gói djch vi1: 

"Thuê xe nâng phiic vii bôc xêp San phArn" närn 2022 tü ngày 03/12/202 1 dn ngay 
10/12/202 1. Kt qua cii th nhu sau: 

Ten ben miii chào giá: Cong ty HOa chat mó Thai BInh — MICCO. 
Ten gói djch viii: "Thuê xe nâng phic vii bôc xêp san phAm" nãm 2022. 
S hiu don hang: HD — KH —2022- 01.01. 
Nhà cung cAp duçc hxa ch9n: Cong ty TNHH vn tãi và xây dirng Phirong Tranh 

Phát. 
- Giá gói djch vv:  3.006.740.000 vnd (Bang chü: ha tj, khóng tram linh sáu triu, bay 

tram bn mircri nghIn dng). 

Loui hçp dng: Hp dng theo don giá diu chinh. 
Th?yi gian thirc hin Hcip dng: tir ngày 01/01/2022 dn ht ngày 3 1/12/2022. 

Thai BInh, ngày2l tháng 12 nàm 2O2lj. 

Noi nhân GIAM BOC 

- Nhu trén; 
- Lu'u VT, KH. 
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