
SO liT PHAP THAI B1NH CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
TRUNG TAM DVDG TAI SAN Dc 1p  - T do - Hnh phüc 

TINH THAI BINH 

S 14.1/TB-DGTS Thai BInh, ngày 30 tháng 5 nám 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TM SAN 
7 A .- Can cu Hqp dong so 1 1/2022/HD-DG ngay 06/5/2022 giva Trung tam 

.7 . 9 9 - 7. 9 9 7 . 9 9 ,. ' Dch vii Dau gia tai san tmh Thai Brnh va Ciic Quan ly th1 trrnmg tinh Thai Binh 
ye vic dâu giá tài san. 

Can cir Cong s 95/CQLTT-TCHC ngày 27/5/2022 v vic tMp ti,ic 
thong bao va to chuc dau gia. 

A P S • .7 .7 S S * P Trung tam Dich vy Dau gia tai san tinh Thai Bmh thong bao: 

1. Don vj t chü'c du giá: 

Trung tam Djch vii Du giá tài san tinh Thai BInh. 

Dja chi: S 06, ph Hai Ba Trung, thành pM Thai Bmnh, tinh Thai BInh. 
Diên thoi: 02273.743 199. 

2. Don vl Co tài san du giá: Ciic Quãn 1 thj tri.thng tinh Thai Binh 
S 7 SF Sr •• • .A r .p p • p 3. Tai san dan gla, gia khm (hem, tien dt triro'c, gia trung dau gla: 

+ Tài san du giá: Tài san là tang vt vi ph?m hành chInh bj tjch thu theo 
các quyt djnh XPVPHC sau: Quyt djnh s 2506/QD-XPVPHC ngày 
18/02/2020 cüa DOi  QLTT s6 5; Quyt djnh s 932130/QD-XPVPHC ngày 
14/12/2020 cüa Citc QLTT Thai BInh; Quyt dinh  so 25/QD-XPVPHC ngày 
08/4/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh Thai BInh; (Tài san là ph lieu thu hi tz'r 
261 chai LPG dâ du'çrc lam bin dgnh bcng biçn pháp Co' hçc không con giá trj 
sz dyng nhw ban dau,). 

+ Giá khO'i dim: 39.101.000d (Ba mwoi chin triêu m5t tram linh m(5t 
nghmn M tram dong). 

+ Tin dt trm5'c: 7.800.000 d (Bay triu tam tram nghIn dng). 
Giá khài dim Va gzá tring dciugzá chwa bao gômthuê phi, lé phi khác 

theo quy dnh. Ngwrn trung dau giaphai chu cac logi thue, phi, chip/n tren. 

+ Giá truing du giá: Là giá trâ cao nht cüa tài san &rçlc glii trong bién 
ban dâu giá theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Thè'i gian, dja dim dàng k tham gia du giá. 

- Th&i gian: Tü ngày 30/5/2022 dn 09/6/2022 (Gi hành chInh các ngày 
lam vic). 

- Dja dim: Tai  tri s& Trung tam Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 
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5. Thw gian, dja dim xem tài san: Cic Quãn 1 thj trithng tinh Thai 
BInh cho nhUng ngi.r?i dang k tham gia du giá xm tài san vào ngày 08/6/2022 
và ngày 09/6/2022. Ngi.thi dàng k tham gia du giá không xem hoc tr xem tài 
san thI phái chju trách nhim v chit ltrcing tInh trng tài san khi trüng Mu giá. 

+ Thii gian xem tài san: 

- Bui sang: Vào Mi 10 gi dn 11 gi&. 

- Bui chiu: Vào Mi 15 gi dn 16 gi 30 phát. 
, A • A A A -• 

6. Mtrc thu phi ho so tham gia dau gia: 100.000 dong/ho so (MQt tram 
nghIn ctng trên ha so). 

Th%rc hin theo thông tu s6 48/TT-BTC ngày 15/5/20 17 cUa Bô Tài chInh 
quy djnh ch dO tài chinh trong hoat dng Mu giá tài san. 

7. I1mnh thfrc và phuong thüc M11 giá 
P P P 

- ffmh thüc dau giá: BO phiêu trirc tiêp mOt  vông tti cuOc  dau giá. 

- Phucing thüc Mu giá: Du giá theo phucmg thüc trâ giá len duqc th%rc hin 
nhii sau: 

- NhUng ngixñ tham gia Mu giá dirge phát mOt  t phiu trá giá, ghi gia 

muon trã vao phieu cüa mInh. Hét thi gian ghi phiêu, Dâu giá viên yêu câu ngi.rM 
• .P,.P .. ' ' . .z ; . .. tham gia ctau gia tra gia bo phieu vao horn phieu, hem dem so phieu phat ra va so 

A A IS A • A P • P P ) P A IS 5 phieu thu ye, cong bo phieu tra gia cao nhat vcn sir giam sat cua it that m9t ngixm 
tham gia Mu giá. 

- Du giá viên cong M giá trâ cao nht, trung hqp có tr hai nguYi trâ len 
cüng trâ giá cao nht thI ngay t?i  bui cong b giá, dâu giá viên to chüc Mu gia 
tiêp gifla nhüng ngui cüng trâ giá cao nhât dê ch9n ra ngui tráng dâu giá. Nêu 

P SS9•P A A A A • P • A A P 5 5 1 co nguoi tra gia cao that khong dong y dau gia tiep hoc khong co ngucn tra gia 
cao hcm thI Mu giá viên t chüc b6c thäm d chQn ra ngi.r?ii trüng Mu giá. Nu 
nhirng ngum co phieu tra gia bang nhau do khong thirc hiçn vice boc tham thi 
coi nhu tü cMi kt qua Mu giá và không duçic thin  1i khoãn tiên dt trtthc. 

8. Thoi gian, dja dim np tin dt trtrórc: 

- Thii gian np tin dt trizâc: Ngày 10/6/2022. 

+ Dja dim: S6 ti&n dt tnthc np vào tài khoãn s 100002818188 cüa 
Trung tam Djch vti Dâu giá tài san tinh Thai Binh ti ngân hang TMCP (NCB) 
Quoc dan Viet Nam chi nhanh Thai Brnh. 

Tai: Tôa nhà Du Khi, thành pM Thai Binh, tinh Thai BInh 

+ Ngirii däng k tham gia dã nOp  tin dt trrnic nhung không tham gia 
cuOc Mu giá, bu6i cong b6 giá không duçc nhn 1i tin ctt trithc, tth tnthng 
hgp bt khâ kháng. 

9. Thè'i gian m& cuc Mu giá tài san: 14 gii 00 phit ngày 14/6/2022. 
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10. Dia dim ti chfrc du giá: Tai  Tri s& Trung tam Hi nghj Uy ban nhân 
dan tinh Thai BInh. 

Da chi: S 235 Di.thng Hai Ba Tnmg, Thânh Ph Thai BInh, tinh Thai 
Binh. 

M9i chi tit xin lien h Trung tam Djch vii du giá tài san tInh Thai BInh - 
so 06 Hai BàTru'ng, thànhphô Thai BInh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy cp vào cng thông tin din tir S& Tu pháp tinh Thai BInh ti 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên mic dâu giá 

Hoc dja chi: http://dgts.moj.gov.vn  

Hoc dja chi: http://taisancong.vn  

KInh mài các t ch&c Ca nhán có nhu ccu dén tham gia dáu giá. 

Xác nhn niêm yt 

Lwuj5: 

- Khi nç5p dun ngu'ô'itharn gia dá'u giá phái nç5p kern theo 01 ban CNND 
(The can cw&c,) + So h kháu photo (Giáy Ghth'zg nhn DKkinh doanh nêu co) 

- Ngu'ài tharn gia dá'u giá vàophOng dáu giá phái mang theo ch&ng minh 
tint nhán dan hoác the can cu&c, giáy nóp tién dt trzthc, 

- Ngw&i di theo iy quyn vào phOng dd'u giá phái mang theo giá'y üy 
quyên và ch&ng rninh tint nhán dan hoc the can czthc. 

- Chi ngzfài tharn gia dd'u giá dziç'c rnua hc scr tharn gia dá'u giá, tru'&ng 
hQp rnua theo iy quyénphái có giáy üy quyén kern theo; 

- Co quan, do'n v, ngtrôi tharn gia cuc du giá phãi thi'c hin 

nghiem ngt quy d!nh  phong, chong d!ch  theo khuyen cao 5K cua B9 V te 

(deo khâu trang, giü' khoãng cách, khfr khuân, khai báo y tê ...). 
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BANG icE XAC DINH GLA TRI PHE LIEU THU HOI 
(Kern theo thông báo niêm yEt s 14.1/TB-TJ'DGTS ngày 30/5/2022) 

STT Ten tài san 
DVT So 

hrçrng 
Don giã 
(ding) 

Thành tin 
(ding) 

I 
Phé lieu st (261 chai LPG dà duccc sm xjt phü 

nhàn hiu và lam bin dung) kg 3.554,7k. 11.000 39.101.700 

Bizg cliff: Ba i;ziivi chl,, tr&u  nzt tram Ii,,!: t;zt iig/zIn bay train dông./. 
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