
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV  

Số: 1711/LDA-VT 
 V/v gia hạn thời gian mời chào giá gói mua 
sắm vật tư hóa chất trợ lắng, trợ lọc và ổn 

định sản phẩm các loại 

 
 

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 08 năm 2022 
 
 

 

                            
                                    Kính gửi: Các nhà cung cấp. 
 

  - Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TKV ngày 28/01/2019 về việc ban hành quy định về 
lựa chọn nhà cung cấp vật tư đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy 
trì thường xuyên của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam; 

- Căn cứ thư mời tham gia chào giá cung cấp vật tư số 212/MCG-LDA ngày 
25/07/2022 về việc mua sắm vật tư hóa chất trợ lắng, trợ lọc và ổn định sản phẩm các loại; 

- Để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ chào giá, 
Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) xin trân trọng thông báo gia hạn thời 
gian nộp hồ sơ chào giá: Gói mua sắm vật tư hóa chất trợ lắng, trợ lọc và ổn định sản phẩm các 
loại theo thông báo số 212/MCG-LDA ngày 25/07/2022, với nội dung cụ thể như sau: 

1.Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá được gia hạn đến trước: 09 giờ 30 phút, ngày 
09/08/2022. 

2. Đối với các nhà cung cấp đã gửi hồ sơ chào giá đi trước khi nhận được thông báo 
này thì nộp bổ sung bản gốc văn bản gia hạn hiệu lực của hồ sơ chào giá và văn bản gia hạn 
hiệu lực của bảo đảm dự chào giá của Ngân hàng đến LDA trước 09 giờ 30 phút ngày 
09/08/2022.  

3. Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng (Thông 
qua thường trực tổ tư vấn lựa chọn nhà cung cấp vật tư); Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng; Tổ 
15; Thị trấn Lộc Thắng; huyện Bảo Lâm; tỉnh Lâm Đồng. 

4. Hồ sơ chào giá được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 09/08/2022 trước sự 
chứng kiến của các nhà cung cấp tham dự (nếu có) tại Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng 
– TKV. 

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp 
nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Trang Web TKV (Đăng tải); 
- Giám đốc (b/c); 
- Tổ tư LCNCC vật tư; 
- Các nhà cung cấp; 
- Trang Web LDA; 
- Lưu: VT, PVT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Phạm Dũng Sỹ 
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