
UBND Tf NI-I QUANG NINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S LAO DONG  — TB&XH Dc1âp -Tirdo -Hnh phác 
S:  99  ITB-LDTBXH Quáng Ninh, ngày 03 tháng 7 nàm 2020 

THÔNG BAO KET QUA LVA  CHQN NHA THAU 

Kinhgiri: 
- Cong ty TNI-IH Dai Phát Tin; 
- COng ty TNHH Thucing mai djch vi Thjnh Hung; 
- Cong ty TNI-IH xuât nhp khâu Trân Thjnh Phát. 

Can cir Quyt djnh s 832/QD-LDTBXH ngày 03/7/2020 cüa Giám dc 
Sâ Lao dng - Thuang binh và Xâ hi Quãng Ninh ye vic phê duyt kêt qua 1ira 
chQn nhà thu gói thu: Mua 02 xc din tng Ban Quãn l nghTa trang và don 
tip than nhãn 1it s9 tinh Quãng Trj d phiric vi than nhân gia dInh liit s dn 
thAm ving, tim kim, di chuyên hài c& 1it ti Nghia trang 1it s5 Qu6c gia 
Trtr?ing San. 

So Lao dng - Thuang binh và Xã hi Quáng Ninh thông báo: 

1. Ten nhà thu trüng thu: Cong ty TNHH Di Phát TIn - Dja chi: So 333 
L ThuOng Kit, khOm 7, phuing 6, TP Ca Mau, tinh Ca Mau. 

2. Giá trüng thu: 5 12.600.000 dng. (Bang chit: Näm tram mi.thi hai triu 
sáu tram nghln dông chn). 

M&c giátrên dâ bao gm các loai thuéi chi phi van chuyn, lqp dat, bàn 
giao, hiróng dan sir dyng tgi dja diem nhn hang cza ben mua, hang mái 100%, 
báo hành theo tiêu chuán cüa nhà san xuât. 

3. ffrnh thiirc thrc hin hçip dng: Hçip dng trçn gOi 

4. Th&i gian thirc hin hqp dng: 10 ngày k tir ngày hcip dng cO hiu hrc 

5. Danh sách 02 nhà thu không trüng thAu là: 

5.1. Cong ty TNHH Thi.rong mi djch v11 Thjnh Hung. LI do khâng trting 
thu: Nhà thAu xp hng thu hai, không &rçic miii thuang tháo. 

5.2. Cong ty TNHH xuât nhp khu Trãn Thjnh Phát. LI do không tning thãu: 
Nhà thu xp hong thr ba, không ducic miii thuong thào. 

SO Lao dng - Thixang binh và Xä hi Quãng Ninh trãn trQng thông báo./— 

Noinhçn: 
- Nhu trên; 
- Cong TTDT so; 
- Lixu: VT, XDCB. 

 

Nguyn Hoài Son 
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