
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ’ do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày thảngẨC năm 2020

G A N G  T H É P  T H Á I N G U Y Ê N  
MỎ yVPHÁN MẺ 

SỐ /T B  - P M

THONG BÁO  
M òi chào hàng cạnh tranh

Chi nhánh Công ty cổ  phần Gang thép Thái Nguyên - Mở than Phấn Mễ có 
nhu cầu lắp đặt hệ thống cân băng tải với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt cân băng tải trên dây chuyền tuyển than Mỏ than 
Phấn Me - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (gói thầu dành cho nhà thầu cấp 
nhỏ và siêu nhỏ)

- Nội dung cơ bản của gói thầu:

a) Lắp đặt 01 cân băng tải (Loại băng tải B650; chiều dài 86m; góc
nghiêng a = 14°; tốc độ 1,6 m/s; năng suất 90 tấn/giờ)

b) Lắp đặt 02 cân băng tải (Loại băng tải B650; chiều dài 60m; góc 
nghiêng ơ = l o ;  tốc độ 1,2 m/s; năng suất 60 tấn/giờ)

c) Lắp đặt các thiết bị quản lý, giám sát (có kết nối các cân với nhau và với
cân ô tô 80 tấn đã có).

d) Cài đặt các phần mềm quản lý cân và giám sát từ xa

e) Hiệu chỉnh, kiểm định cân
2. Hình thức: Chào hàng cạnh tranh

3. Thò’i gian thực hiện họp đồng: 30 ngày tính từ ngày ký biên bản bàn giao 
mặt bằng (không kế ngày nghỉ, lễ)

4. Thòi gian, địa điểm cung cấp HSYC và nhận hồ SO' HSĐX:
- Thời gian cung cấp hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ ngày 02 đến ngày 13 tháng 

10 năm 2020.
- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): Trước 9h ngày 13/10/2020;

(Thời gian cung cấp, tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính)

- Địa chỉ: Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái nguyên -  Mỏ than Phấn Me. 
Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam.

Số Fax: (0208) 3 877 468 Điện thoại liên hệ: (0208) 3 877.121



- Hô sơ tham gia chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 
ngày 13/10/2020 tại Văn phòng Mỏ than Phấn Mễ.

5. Hồ sơ tham gia chào giá được ký, đóng dấu hợp pháp và niêm phong trong 
01 túi hồ sơ. HSĐX do nhà thầu chuấn bị phải có 01 bán gốc cùng 03 bản chụp, 
các nội dung chi tiết được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.

6. Đơn vị tham gia chào hàng phải thực hiện nộp tiền bảo lãnh tham gia chào 
hàng canh tranh bằng tiền mặt, thư bảo lãnh của ngân hàng, hoặc chuyển khoản 
qua tài khoản 111000023234 - Mở tại NH TMCP Công thương VN- CN Lưu Xá. 
số tiền là: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trước thời điểm nộp HSĐX, các 
đơn vị không trúng giá sẽ được hoàn trả lại giá trị này trong 7 ngày làm việc sau 
ngày mở xét chào giá.

Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:
-  Như kính gửi;
- Tổng Giám đốc Công ty (B/c);
- Phòng KHKD, phòng TK&QLTB, Văn phòng c.ty ;
- Lưu VT, KTCĐ.

PHÓ GIÁM ĐỐC
Jĩ(jM ỵễn  Q uiăn 9ũd



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thải Nguyên, ngày thángẨV năm 2020

G A N G  T H É P  T H Á I N G U Y Ê N  
MỎ THAN PHẢN MẺ
số Mộ /TB-PM

THÔNG BÁO  
M ời chào hàng cạnh tranh

Chi nhánh Công ty cổ  phần Gang thép Thái Nguyên - Mỏ than Phấn Mễ có 
nhu cầu lắp đặt hệ thống cân băng tải với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt cân băng tải trên dây chuyền tuyển than Mỏ than 
Phấn Mễ - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (gỏi thầu dành cho nhà thầu cấp 
nhỏ và siêu nhỏ)

- Nội dung cơ bản của gói thầu:

a) Lắp đặt 01 cân băng tải (Loại băng tải B650; chiều dài 86m; góc
nghiêng a  = 14°; tốc độ 1,6 m/s; năng suất 90 tấn/giờ)

b) Lắp đặt 02 cân băng tải (Loại băng tải B650; chiều dài 60m; góc 
nghiêng a  = J6°; tốc độ 1,2 m/s; năng suất 60 tấn/giờ)

c) Lắp đặt các thiết bị quản lý, giám sát (có kết nối các cân với nhau và với 
cân ô tô 80 tấn đã có).

d) Cài đặt các phần mềm quản lý cân và giám sát từ xa

e) Hiệu chỉnh, kiểm định cân
2. Hình thức: Chào hàng cạnh tranh

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày tính từ ngày ký biên bản bàn giao 
mặt bằng (không kể ngày nghỉ, lễ)

4. Thời gian, địa điểm cung cấp HSYC và nhận hồ sơ HSĐX:
- Thời gian cung cấp hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ ngày 02 đến ngày 13 tháng 

10 năm 2020.
- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): Trước 9h ngày 13/10/2020;

(Thời gian cung cấp, tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính)

- Địa chỉ: Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái nguyên -  Mỏ than Phấn Mễ. 
Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam.

Số Fax: (0208) 3 877 468 Điện thoại liên hệ: (0208) 3 877.121



- Hồ sơ tham gia chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 
ngày 13/10/2020 tại Văn phòng Mỏ than Phấn Mễ.

5. Hồ sơ tham gia chào giá được ký, đóng dấu họp pháp và niêm phong trong 
01 túi hồ sơ. HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải có 01 bản gốc cùng 03 bản chụp, 
các nội dung chi tiết được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.

6. Đơn vị tham gia chào hàng phải thực hiện nộp tiền bảo lãnh tham gia chào 
hàng canh tranh bằng tiền mặt, thư bảo lãnh của ngân hàng, hoặc chuyển khoản 
qua tài khoản 111000023234 - Mở tại NH TMCP Công thương VN- CN Lưu Xá. 
số tiền là: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trước thời điểm nộp HSĐX, các 
đơn vị không trúng giá sẽ được hoàn trả lại giá trị này trong 7 ngày làm việc sau 
ngày mở xét chào giá.

Kính mời các đơn vị có năng lực tham gia.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhẫn:
- N hư kính gửi;
- Tổng Giám đốc Công ty (B/c);
- Phòng KHKD, phòng TK&QLTB, Văn phòng c.ty ;
- Lưu VT, KTCĐ.

GIÁM ĐỐC


