
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI 
Cung cấp vật tư Hạt hấp thụ phục vụ sản xuất 
 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai- Vimico 

 

Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) tổ chức Phiên chào giá mua vật tư 
Hạt hấp thụ phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico vào hồi 
10h30 ngày 10/11/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, 
có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa tham gia chào giá để bán toàn bộ 
số lượng hàng hóa của phiên chào giá này.  

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá: 
1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:  
 

TT Tên vật tư, hàng hóa Quy cách Số lượng Ghi chú 

1 Hạt hấp thụ HD-1 3.500Kg  

2 Hạt hấp thụ HX-5A   600Kg  

3 Hạt nhôm Al2O3   700Kg  
 

Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu 
chuẩn hàng hóa và mẫu vật tư đang sử dụng tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – 
Vimico, KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy 
định cụ thể trong bộ Hồ sơ chào giá cạnh tranh. 

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 09h00 ngày 
6/11/2017 đến 09h00 ngày 10/11/2017, tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty 
Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 13h00 ngày 6/11/2017 đến 09h30 ngày 
10/11/2017 (giờ hành chính). 

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào 
giá hàng hóa được thông báo trên trang mạng điện tử của VIMICO, website 



www.vimico.vn, trang mạng điện tử của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản 
Việt Nam, website www.vinacomin.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Chi nhánh 
Luyện đồng Lào Cai - Vimico từ 09h00 ngày 6/11/2017 đến 09h00 ngày 10/11/2017. 
 


