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TONG CONG TY XI MANG VIT NAM CONG  HOA XA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 
CONG TY CO PHAN XI MANG Dc lap - Tii do - Hnh phüc 

VICEM SONG THAO 

So: 5? /XMST-KHCL Phi ThQ, ngày,fC tháng 6 na/n 2021 

THÔNG BAO 
Kêt qua hra chQn nhà cung cap 

Gói mua sin: Mua vat tu' thiêt bi diên tü 

KInh gui: 

- Cong t' TNHH thwmg rnai vã san xut An Thai 
- Cong ty c phn k thut ci din EMT 

Cong ty c6 phn tir dng hóa AMETECH 

Can cir Thu rnôi chào giá gói rnua srn: Mua vt tu thi& bj din tu cüa Côhg ty 
CO phân Xi rnäng Vicern Song Thao va ho s chào giá cüa các Nba cung cap gói rnua 
sam nêu trên. 

Can cir Kt qua dánh giá h so chào giá gói mua sm Mua vt tu thiêt bj din tu 
tha các Nhà cung cap a duc phê duyt tai  Quyêt djnh so 292/QD-XMST ngày 
08/6/2021 cüa Tong giárn doe Cong ty C phân Xi rnäng Vicern SOng Thao. 

Cong ty C phân Xi mãng Vicern Song Thao trân tr9ng thông báo kt qua dánh giá 
hra eh9n Nhà cung cap gói mua sam: Mua vt tu' thiêt bj din tr nhu sau: 

I. Nhà cung cp trñng cung cap: 

I. Cong ty TNHHthucng mai và san xuAt An Thai 

2. Giá trj k' HDIT: 1.139.226.000 dng. 

('Bang chTh M5t ta), m5t train ba mwo'i chin triu, hal train hal sáu nghIn dng). 

Giá trj nêu trên dã bao grn chi phi: Mua vt tu thiêt bj din ttr, thu GTGT 10% 
và the chi phi khác có lien quan. Giao hang t?i  kho COng ty Co phân Xi mang Vicern 
Song Thao 

3. Loi hcip dng: Hcip dng theo dn giá C6 djnh. 

4 Thcn gian thuc hiên Tiong vong 08 tuân kêtu ngay ky Hop dông kinh tê/hoãc 
kê tir ngày chôt lnh dtt hang (bao gôrn ca ngày nghi, lê theo qui djnh). 

II. Nhà cung cp không trüng cling cp: 

1. Cong ty C6 phân k thut co' din EMT 

L do: Cong ty c6 phn k thut c din EMT không cO bão darn dr chào giá 
nhir trong yêu CâU cüa thu rn&i chào gia. 

2. Cong ty CO phn tir dng hóa AMETECH 

L do Cong ty c phtn tr dng hóa AMETECH khong CO bâo dam dir chào giã 
nhu' trong yeu c.0 cüa tIu' rni chào giá. 



IlL Ké hoach hoàn thiên, ky kêt h9'p dOng vói nhà dung cap du'ç'c Içia 
chon: 

D& nghj don vj trüng cung cp khi nhn du'çic thông báo nay, lien h vri Cong 
ty Co phân Xi rnäng Vicem Song Thao dê hoàn thin va k kêt hçxp dong kinh tê dê 
triên khai thçrc hiên. 

Côngty C phn Xi rnäng Vicem Song Thao xin thông báo d các Nba cung 
cap dixqc biêt. 

Trân trçng! 

11o1 ,:hâii: 
- Nlnr trên; 
- Baii giám dc 
- Các phOiig: KHCL 

KT&NCTK TCKT: 
- To thni djnh: 
-Txétgiá 
- Ltiii: VT. 

KT. TONG GIAM oOc 
PHO TONG GIAM DOC 
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