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Sô: /ị S/Ị3 /QĐ-XMTĐ Tam Điệp, ngày ^  tháng 'h năm 2022

QUYÉT ĐỊNH
về việc hủy chào giá gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Clinker - MVT 

020102.40011.1 (than cám 5b3) phục vụ sản xuất năm 2022”

TỐNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY XI MẢNG VICEM TAM ĐIỆP
•

Căn cứ Quyết định sổ 431/QĐ-XMTĐ, ngày 26/01/2022 của Công ty TNHH 
MTV Xi măng Vicem Tam Điệp V/v ban hành quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và 
dịch vụ thuê ngoài;

Căn cứ Quyết định sổ 1778/QĐ-XMĐ, ngày 07/7/2022 V/v phê duyệt kế hoạch 
lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất Cỉinker - 
MVT 020102.40011.1 (than cảm 5b.3) phục vụ sản xuất năm 2022 •

Căn cứ hỗ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-XMTĐ ngày 
08/7/2022 về việc chào giá cạnh tranh thông thường theo quy chế với hình thức lựa 
chọn một giai đoạn 1 túi hồ sơ;

Căn cứ báo cáo đánh giá của Tổ xét giá mua sắm vật tư công nghệ.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy chào giá cạnh tranh gói mua sắm: Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất 
Clinker - MVT 020102.40011.1 (than cám 5b.3) phục vụ sản xuất năm 2022.

Điều 2. Lý do hủy chào giá cạnh tranh.

Do hồ sơ đề xuất của nhà cung cấp tham gia chào giá không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ 
yêu câu được nêu tại khoản a, mục 2, điều 20 của Quy chế mua sắm quy định về việc hủy chào 
giá gói mua sắm.

Điều 3. Các Ồng (Bà) có tên trong tổ xét giá mua sắm vật tư công nghệ và các

, ^
Nơi nhận:
-  N h ư  đ iều  3;
- W ebsite : V ic e m ta m d ie p .c o m .v n ;
- Lưu: V T, H S Y C .
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