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THÔNG BÁO
V/v kêt quả lựa chọn nhà cung câp gói mua sắm “Cung cấp nguyên liêu cho 

sán xuât xi măng - Thạch cao nhân tao Phospho Đức Giang phục vụ sản 
xuât những tháng cuối năm 2022” và giải phóng bảo lãnh dự chào giá

Căn cứ Quyết định sổ 2212/QĐ-XMTĐ, ngày 08/9/2022 về việc phê duyệt hồ 
sơ yêu cảu chào hàng cạnh tranh cua gói mua sắm “ Cung cấp nguyên liệu cho sản 
xuât xi măng - Thạch cao nhân tạo Phospho Đức Giang phục vụ sản xuất những 
tháng cuối năm 2022

Căn cứ Quyết định sổ 2283/QĐ-XMTĐ, ngày 19/9/2022 của Công ty Xi măng 
Vỉcem Tam Điệp vê việc phê duyệt kêt quả ỉựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm 
“Cung cáp nguyên liệu cho sản xuất xỉ mãng - Thạch cao nhân tạo Phospho Đức 
Giang phục vụ sản xuất những tháng cuối năm 2022 ”,

Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp thông báo nhà cung cấp được phê duyệt 
lựa chọn gói mua săm “Cung câp nguyên liệu cho sản xuất xi măng - Thạch cao 
nhân tạo Phospho Đức Giang phục vụ sản xuất những tháng cuối năm 2022” với 
các nội dung chính như sau:

1. Tên nhà cung cấp được phê duyệt lựa chọn: Công ty TNHH ĐT & TM Nam 
Phương.

- Địa chỉ: Km sô 7, CCN Mai Sơn - Xã Mai Sơn, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại: 02293.2222.666/3510.406; Fax: 02293.887397.
2. Giá đề nghị phê duyệt lựa chọn đã bao gồm thuế VAT 10%: 1.617.000.000 

(băng chữ: Một tỷ, sáu trăm mười bẩy triệu đồng) giá trị trên là giá đã có các loại 
thuê, phí, dịch vụ vận chuyên đê giao hàng tại Tam Điệp.

3. Hình thức hợp đông: Theo đơn giá cố định.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thực hiện kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

đến hết ngày 31/12/2022;
5. Nguôn vốn: Chi phí sản xuất theo kế hoạch được duyệt.
Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp xin thông báo kết quả chào giá cạnh tranh 

và giải phóng bảo lãnh dự chào giá của các nhà cung cấp tham dự không được 
phê duyệt gói mua sắm nêu trên kể từ ngày thông b á o ./r^ í^ -

Nơi nhận:
-  Các nhà cung cấp tham dự;
- Lưu: V T, HS gói mua sắ m ./t-^


