
TCT XI MẢNG VIỆT NẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CT CP X] MĂNG VICEM HOANG MAI Độc lập - Tự do … Hạnh phúc 

Số: 3 8 5 8 /XMHM-KH Nghệ An, ngày 28 Jhảngĩ 2 năm 2021 
V/v thông báo kết quả lựa chọn 

nhà cung cáp gói dịch vụ: Thuê vận hành 
02 máy đóng bao xi măng năm 2022 

 

Kính gửi: 
— Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ngọc Loan; 

— Công ty TNHH TM và DV cơ khi An Hưng; 

— Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dụng Quang Vinh; 

— Công ty TNHH TM và DV Cát Phương; 

- Công ty TNHH Thương mại Thành Công. 

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSĐX ngày 23/12/2021, gói dịch vụ: Thuê vận 
hành 02 máy đóng bao xi măng năm 2022 cưa tô chuyên gia lưa chọn nhà cung 
cấp; 

Căn cứ Quyết định số 3857/QĐ— XMHM ngày 28/12/2021 của Tổng Giám 
đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai vê việc phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà cung cáp gói dịch vụ: T huê vận hành 02 máy đóng bao xi măng năm 2022. 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin thông báo Quý Công ty kết quả 
lựa chọn nhà cung cáp gói dịch vụ: Thuê vận hành 02 máy đóng bao xi măng nái 
2022 như sau: 

1. Đơn vị trúng gói dịch vụ: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải 
Ngọc Loan 

Giá trúng gói dịch vụ: 2 ..287 771. 200 đồng 
Bằng chủ: Hai tỷ, hai ti am tám mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi mốt ngàn, 

hai trăm đồng (giá đã bao gồm VAT 10%) 

 
— Loại hợp đồng: Hợp đồng theo don giá cố định. 
— Thời gian thực hiện HĐ: 12 tháng, kế từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 
2, Đơn vị không trúng gói hàng hóa: 

2.1 . Công ty TNHH TM và DV Cát Phương. 

— Lý do không đáp úng và bị loại: Có giả chảo xếp hạng hai. 
2.2. Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dụng Quang Vinh. 

— Lý do không đáp ứng và bị loại: Có giả chào xếp hạng ba. 
2.3. Công ty TNHH Thương mại Thành Công. 

~ Lý do không đáp ứng và bị loại: Có giả chào xếp hạng tư. 



2.4. Công ty TNHH TM và DV cơ khi An Hưng. 

— Lý do không đáp ứng và bị loại: Không đạt tiêu chuẩn đánh giá về năng lực 
và kinh nghiệm theo HSYC. 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính mời Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ vận tải Ngọc Loan đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng kinh tế gói dịch vụ: 
Thuê vận hành 02 máy đóng bao xi măng năm 2022 với thời gian và địa điểm như 
sau: 

Thời gian: Ngày 31 tháng 12 năm 2021 

Địa điểm: Phòng Kế hoạch — Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai 

Địa chỉ: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tính Nghệ An. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quỷ Công ty./. 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 
… Như điều 2; /00321ì\3\ … Lưu: VT, KH. M lý 6 

 
 

Quốc Việt   

 


