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Kính gửi: Văn Phòng Tập đoàn TKV 
 

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

Căn cứ công văn số 725/TKV-VP ngày 01/03/2021 của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt nam về 
việc đăng tải thông tin về mua sắm vật tư trên trang website của TKV; 

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV đề nghị Văn Phòng Tập Đoàn TKV đăng 
tải thông báo mời chào giá mua sắm vật tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy 
trì hoạt động thường xuyên của đơn vị như sau: 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

           - Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV. 

           - Tên đơn hàng: Gói mua sắm vật tư vải lọc các loại phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2023. 
           - Số hiệu đơn hàng:  307/MCG-LDA.   
          - Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ  08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm  2022 đến trước 13 
giờ 30 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2022 (trong giờ hành chính). 
          - Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; 
Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 
02633.691682; fax:02633691680) hoặc qua địa chỉ email (trên cơ sở văn bản đề nghị của nhà cung cấp). 
          - Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua 
Thường trực Tổ tư vấn LCNCC vật tư);  Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, Thị trấn Lộc Thắng, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 
          - Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2022 (Theo giờ Hà Nội – 
Việt Nam). 
          Hồ sơ chào giá được mở một cách công khai vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022 trước 
sự chứng kiến của các nhà cung cấp tham dự (Nếu có) tại Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, thị trấn 
Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 
          Công ty TNHH một thành viên 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./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Trang Web TKV (đăng tải)  
-  Trang Web Cty (đăng tải); 
- Giám đốc (b/c); 
- Thường trực Tổ tư vấn  LCNCC; 
- Lưu: VT, PVT. 
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