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CONG TY HOA CHAT MO THAI BINH - MICCO 

S: 31O9fHCMTBi-KH 
V/v dê nghj h trçT cung cap thông tin kêt qua 1ira ch9n 

nhà cung cap len Website cüa TKV, MICCO. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA V1T NAM 

Doe 1p - Tir do - Hnh phüc  

Thai Blnh, ngày 2] tháng 12 nám 2021 

KInh gi'ri: 
- Van phông t.p doàn TKV; 
- TMg cong ty cong nghip Hoá chat mô - Vinacomin. 

Can ci Quyé't djnh s 1666/QD-HMTBi ngày 14/7/2021 cia Cong ty HoO chit mO Thai 

BInh - MICCO v viçc ban hành quy djnh ye h!a chQn nhà cung câ'p hang hoá, san phdm, djch 

vi khOng thuQC dir an du tir trong Cong iy Hoá chOt mO Thai BInh - MJCCO; 

Can ci van ban sd 2854/TB-HCMTBi ngày 3 0/] 2/2021 cia Giám dc Cong ly Hóa chit 

mO Thai BInh - MICCO v viçc thông bOo t chi'c chào hang cgnh tranh thông thir&ng gói 

djch vy: "Thuê xe bn vgn chuye2n Axit" nàm 2022; 

Can c& van ban sd 3]08./TB-HC'MTBi ngày 21/12/2021 caa GiOm dc COng ty Hóa chat 

mO Thai BInh - MICCO v vic thông báo ké't qua 4ra chQn nhà cung cOp gói djch vy "Thuê 

xe bin vn chuyén Axit" näm 2022. 

COng ty HOa chit mO Thai BInh - MICCO cia t chtrc Phiên chào giá cho gói djch vii: 
"Thuê xe bn vn chuyn Axit" näm 2022 tir ngày 03/12/202 1 dn ngày 10/12/202 1. K& qua 

ci th nhix sau: 

1. Ten ben m?ii chào giá: Cong ty Hóa chat mO Thai BInh - MICCO. 
2. Ten gói djch v11: "Thuê xe bn vtn chuyn Axit" näm 2022. 

3. Nhà cung cp duqc 1ira chçn: Lien danh nhà cung cap Cong ty TNHH co khI xây 
dipig và thirong mi Thai BInh & Cong ty CP Xây thrng và thu'o'ng mi Dai ChI. 

4. Giá gói djch vii: 2.574.000.000 dông 
(Bang chTh Hai tj, nàm tram bOy mutri bn triu dng./.). 

5. Loti hçip dng: Hcip dng theo dn giá diu chinh. 

6. Th?yi gian thrc hin Hgp dng: tir ngày 01/01/2022 den ht ngày 3 1/12/2022. 

Vy Cong ty HOa cht rnO Thai BInh -MICCO KInh dê nghj Tp doàn, Tng cong ty h 

trçr cung cap thông tin len Website cüa Tp doàn, Tong cong ty ('theo van bOn sd ... 
HCMTBI ngày 21/12/2021 v vic thông báo kê't qua lu'a chQn nhà cung cá'p, gui kern theo van 

ban nay) gói djch vit: "Thuê xe bn vn chuyn Axit" näm 2022 theo quy djnh. 

Rat mong dirçc sir giüp di cüa Tp doàn, Ttng cOng ty! 

Xin trân thành cam on- 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- Các PGD, KTTr; 
- Các phông: KH, KT, CD, KTCN; 
- Lxu: VT, KH. 



PHIEU BANG KY THÔNG BAO KET QUA MI CHAO GIA 
(thongtindangtaiwebsite) 

KInh gfri: - Van phông ip doàn TKV; 

TMg cong ty cong nghip HOa chtt mO - Vinacomin. 

Cong ty Hóa cht mO Thai BInh — MICCO dê nghj Van phOng Tp doàn TKV và Tng 
cong ty cOng nghip HOa chat mO - Vinacornin, dang tài thông tin thông báo kt qua rn?yi chào 

giá gOi djch vt, d dam bão tInh lien tiic cho hott dng san xut kinh doanh và duy tn hoat 
dng ththng xuyên cüa dn vj nhu sau: 

THÔNG BAO KT QUA Mfl CHAO GIA 

Cong ty HOa chat rnó Thai Binh - MICCO dã t chirc Phiên chào giá cho gOi djch v1t: 
"Thuê xe bn vn chuyn Axit" näm 2022 tili ngày 03/12/202 1 dn ngày 10/12/202 1. Kt qua 
ci th nhu sau: 

- Ten ben m?yi chào giá: Cong ty Hóa cht mO Thai BInh — MICCO. 

- Ten gói djch v1j: "Thuê xe bôn vn chuyên Axit" näm 2022. 
- S hiu dcin hang: HD — KH —2022- 02.01. 
- Nhà cung cp duçc lira ch9n: Lien danh nhà cung cap Cong ty TNHH co khi xay 

drng vã thu'o'ng mi Thai Blnh & Cong ty CP Xây di1rng và thurong mi Bi ChI. 
- Giá gói djch v1i: Giá gói djch vii: 2.574.000.000 dông (Bang chTh Hai tj', nám tram 

bay iniwi bn triçu dng./.). 
- Loti hqp dng: Hcip dng theo thin giá diu chinh. 

- Th?ii gian thijc hin Hcip dng: tir ngày 01/01/2022 den ht ngày 3 1/12/2022. 

Thai Blnh, ngày 21 tháng 12 nám 202 1,g.Lr 

GIAM BOC No'i nhin4cT 
- Nhtx trén; 
- Luu VT, KR. 
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