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Thai BInh, ngày 21 tháng 12 nám 2021 

KInh gilri: 
- Van phOng Tp doàn TKV, 
- Tng cong ty cOng nghip Hoá chat mO - Vinacornin. 

Can cir Quyt djnh s 1666/QD-HCMTBi ngày 14/7/2021 cilia Cong ty Hoá chit mO 
Thai BInh — MICCO v vic ban hành quy djnh v hra chçn nhà cung cp hang hoá, san phm, 
djch vi;i không thuc di;r an du Ut trong Cong ty Hoá chat mO Thai BInh — MICCO; 

Cãncilr van bàn s 2860/TB-HCMTBi ngày 30/11/2021 cilia Giám dc Cong ty Hóa chit 
mO Thai BInh — MICCO v vic thông báo to chilrc chào hang cnh tranh thông thung gói 

djch vv:  "Thuê xe ctu phic vi;i bc xp san phAm" nàm 2022; 
Can cilr van bàn s 3 114/TB-HCMTBi ngày 21/12/2021 cilia Giám dc Cong ty Hóa cht 

mO Thai BInh — MICCO ye vic thông báo kt qua hia chn nhà cung c.p gói djch vi;!: "Thuê 

xe cAu phi;ic vi;i bc xp san phAm" näm 2022. 

Cong ty HOa chat mO Thai BInh - MICCO dã t chilrc Phiën chào giá cho gói djch vii: 
"Thuê xe cu phic vi;i bôc xêp san phrn" nàrn 2022 tilt ngày 06/12/202 1 dn ngày 13/12/202 1. 

K& qua ci;i th nhu sau: 
1. Ten ben mi chào giá: Cong ty Hóa chat mO Thai BInh — MICCO. 
2. Ten gói djch vi;1: "Thuê xe cAu phc vi;i bc xêp san phm" näm 2022. 

3. Nhà cung dip duçtc 1i;ra ch9n: Lien danh nhà cung dip Cong ty TNHH co khI xay 
drng và thirong miii Thai Blnh & Cong ty CP Xây dung và thirong mi Dai ChI. 

4. Giã gOi djch v1i: 4.900.500.000 vnd (Bang chti': Bn tj, chin tram triêu, näm tram 

nghIn dng). 

5. Loi hqp dng: Hçp dng theo thin giá diu chinh. 
6. Thai gian thixc hin Flcip dng: tilt ngày 01/01/2022 dn h& ngày 3 1/12/2022. 
Vy Cong ty HOa chat rnO Thai BInh —MICCO KInh d nghj Tp doàn, Tng cong ty h 

trçl cung cAp thông tin len Website cilia Tp doàn, Tng cOng ty ('theo van ban sd 3114/TB- 
HCMTBi ngày 21/12/2021 ye vic thông btho ket qua lya chQn nhà cung cá'p, giri kern theo van 

ban nay) gói djch vi;!: "Thuë xe cAu phi;ic vi;i bôc xêp san phAm" näm 2022 theo quy djnh. 
RAt mong duc si;r giUp d cilia Tp doàn, Tng cOng ty! 
Xin trân thành cam on 

Noinhân: 
- Nhu' trén; 
- Các PGD, KTTr; 
- Các phông: KH, KT, CD, KTCN; 
- Lu'u: VT, KH. 



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

KInh gfri: - Van phOng Tp doàn TKV; 

Tang Cong ty cong nghip I-IOa chit mO - Vinacomin. 

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

dng thuàng xuyén cüa dGn vj thu sau: 

THÔNG BAO KET QUA MOI CHAO GIA 

Cong ty Hóa chAt mó Thai BInh - MICCO dä t chüc Phiên chào giá cho gOi djch vv: 

"Thuê xe cAu phic vi bôc xp san phAm" näm 2022 ti'r ngày 06/12/202 1 den ngày 13/12/202 1. 

Kt qua cii th nhu sau: 
- Ten ben m?yi chão giá: Cong ty Hóa chat mö Thai BInh — MICCO. 
- Ten gói djch vi1: "Thuê xc cAu phiic vii bc xp san phArn" nãrn 2022. 
- S hiu &n hang: HD — KH —2022- 04.01. 
- Nhà cung cap duçrc lira ch9n: Lien danh nhà cung cap Cong ty TNHH co khI xây 

ding và thlrlTng mi Thai BInh & Cong ty CP Xây dirng vã thirong mi Bi ChI. 
- Giá gói djch vi: 4.900.500.000 vnd (Bang chü: Bón tj, chin tram triçu, nãm tram 

nghln dng). 
- Loai hp dng: Hcip dng theo don giá diu chinh. 
- Th?yi gian thrc hin I-1cp dông: ti'r ngày 01/01/2022 den ht ngày 3 1/12/2022. 

Thai BInh, ngày 21 tháng 12 nàm 2O2. 
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Nii nhmn: 
- Nhu trën; 
- Luu VT, KITI. 
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