
TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CTCP x1 MĂNG VICEM HOÀNG MAI Độc lập - Tự do … Hạnh phúc 

Số: —3 7 5 5 /XMHM-KH Nghệ An, ngày 2 4 tháng 1 2 năm 2021 

V/v thông báo kết quả chào giá cạnh tranh 

 
 

Kính gửi: 
- Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dụng Quang Vinh; 

- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ngọc Loan;— 
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ cơ khi An Hưng; 
- Công ty TNHH Thương mại Thành Công; 
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cát Phương. 

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ. XMHM ngày 17/12/2021 của Tổng giám đốc 
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai vệ việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung 
cáp gói dịch vụ Thuê xe nâng phục vụ vạn chuyến bao xi măng năm 2022". 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin thông báo kết quả lựa chọn nhà cung 
cấp gói dịch vụ Thuê xe năng phục vụ vạn chuyển bao xi măng năm 2022" như sau: 

]. Nhà cung cấp trúng gói cung cấp dịch vụ: 
- Tên nhà cung cấp trúng gói cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Ngọc Loan; 

- Giá trúng gói dịch vụ (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 8 030. 633. 600 đồng 
(Bằng chữ. Tám tỷ không ba mươz triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn sáu trăm đồng) 

 

 
 

— Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định ,Ạfiiog 
Ò // 

… Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kế từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. có…c 

 
— Địa điểm thực hiện: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. 

2. Danh sách nhà cung cấp không trúng gói cung cấp dịch vụ: 
a) Nhà cung cấp Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dụng Quang Vinh: , 

- Lý do không đáp ứng và bị loại: HSĐX có giả chảo sau sửa lỗi, hiệu chính sai 
lệch cao hơn giá chảo sau sửa lôi, hiệu chính sai lệch của nhà cung cáp Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ vận tải Ngọc Loan. 

b) Nhà cung cấp Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ cơ khi An Hưng: 
- Lý do không đáp ứng và bị loại: HSĐX không đáp ứng được yêu cầu về năng 

lực và kinh nghiệm nêu trong HSYC. 

c) Nhà cung cấp Công ty TNHH Thương mại Thành Công: 

— Lý do không đáp ứng và bị loại: HSĐX có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chính sai 
lệch cao hơn giá chào sau sửa lôi, hiệu chính sai lệch của nhà cung cáp Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ vận tải Ngọc Loan. 

d) Nhà cung cấp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cát Phương: 



- Lý do không đáp ứng và bị loại: HSĐX có giá chào sau sửa lỗi hiệu chính sai 
lệch cao hơn giá chào sau sửa lỗi hiệu chính sai lệch của nhà cung cấp Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ vận tải Ngọc Loan 

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 cung cấp dịch vụ Thuê xe 
năng phục vụ vận chuyển bao xi măng năm 2022” với thời gian và địa điểm như sau: 

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 3] tháng 12 năm 2021. 

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai … Khối 7, phường 

Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai rất mong nhận được sự hợp tác của quý 
Công ty./. 

NƠI nhạn: TỎNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Tổng giám đốc; 
— Cậc phòng KH, TCKT; 
› TÔ chuyên gi LCNCC; 

- Lưu: VT. 3v  Quốc Việt 

 


