
sO TUPHAP THAI BNH 
TRUNG TAM DVDG TAI SAN 

TINH THAI B1NH 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

S: 21/TB — DGTS Thai BInh, ngày 06 tháng 9 thin 2022 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN 

Can cü Hqp dng s 1 8/2022/HD-DG ngày 05/9/2022 giüa Trung tam 
Djch vi Du giá tài san tinh Thai BInh và Bnh vin Tam thin tinh Thai BInh v 
vic du giá tài san. 

Trung tam D!ch  viii Du giá tài san tinh Thai BInh thông báo: 

1. Don vj to chirc du giá: 

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

Dia chi: S 06, ph Hai Ba Trirng, thành ph Thai BInh, tinh Thai Binh. 

Diên thoai: 02273 .743199. 

2. Don vl có tài san dâu giá: Bnh vin Tam thn tinh Thai BInh 

3. Tài san dâu giá, giá kh&i dim, giá trñng du giá, khoãn tin dt 
tru'frc, phi hi so' tham gia du giá: 

. A A A A A A A A Tai san dau gia la nguyen vt lieu, phe lieu xe o to. 

Bin s dang k: 17 A 003.76 Noi dang ks': Cong an Thai BInh 

S dãng k: 020738 Däng k 1n du: 13/4/2001 

Loi Xe: o to khách S ch ngi: 16 ch 

Màu scm: Trng Nhãn hiu: MERCEDES-BENZ 

S loai: MD 140 D Nàm san xut: 2001 — Viêt Nam 

Niên hn sü dung: 2021 

Smáy: 66291110100919 Skhung: KPD 66111853900338 

Giá khOi dim: 24.720.000 d (Hai tn triu by tram hai mtroi nghln 
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A dong) 

Giá kh&i dkm chua bao gm thué', phi khác theo quy djnh. Ngu'&i tring 
dáu giáphái chju các logi thuê, phi, chi phi trên. 

Giá trüng du giá: Là giá trà cao that cüa tài san duqc ghi trong biên 
bàn diâu giá theo quy dh cüa pháp 1ut. 

+ Tiên dt tru*c: 4.800.000 d (Bdn triu tam tram nghIn dng). 



* PhI h so' tham gia du giá: 100.000 d!h so. Theo Thông tu s 
48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 cüa B Tãi chInh quy djnh ch dO tài chInh 
trong hot dng dâu giá tài san. 

4. Thôi gian, dja diem dáng k, np h so' tham gia du giá 

- Thii gian: Tü ngày 06/9/2022 dn ngày 19/9/2022 (Gi? hành chInh các 
ngày lam vic). 

- Dja dim: Tai trii s& Trung tam Djch viii Du giá tài san tinh Thai Binh. 
So 06, phô Hai Ba Trixng, thành phô Thai BInh. 

5. Ngirôi tham gia, tham di1 cuc du giá 

- Ngu?ñ tham gia du giá tài san phai là cong dan Vit Nam dü 18 tui tr& 
len, có nàng 11rc hành vi dan sir; 

- Co h so tham gia du giá hçrp l và tin d.t tnrOc theo quy djnh; 

- Ngi.ri tham gia du giá Co th üy quyn bang van bàn cho ngu1i khác 
thay mt mInh tham gia du giá. 

* Các truOng hçip khOng diiçic tham gia du giá 

- Ngu?'i khOng có nàng lc hành vi dan sr, ngui bj mt hoc bj hn ch 
nàng lire hành vi dan six, ngtthi có kho khãn trong thin thfrc, lam chü hành vi 
hoc nguñ tai  thai dim dãng k tham gia du giá ho,c khOng nh.n thtrc, lam 
chü discic hành vi cüa mInh; 

- Ngi.rai lam vic trong t chirc d.0 giá tãi san th%rc hin cuOc  Mu giá; 
cha, mc, vç, chng, con, anh ruOt,  chj ruOt, em ruOt cüa Du giá viên diu hành 
cuOc Mu giá, nguYi tnrc tip giám dinh, djnh giá tài san, cha, mc, vg, chng, 
con, anh ruOt,  chj  ruOt,  em  ruOt  cüa ngixai trrc tip giám djnh, djnh giá tài san; 

- Ngi.thi dixiic chü s& hUu tài san üy quyn sü l tài san, ngixai eó quyn 
quyt djnh bàn tài san, nguai k hçp dng djch vi Mu giá tài san, nguai CO 
quyn quyt djnh ban tài san cüa ngithi khác theo quy djnh cüa pháp lut; 

- Cha, mc, vçi, chng, con, anh ruOt,  chj  ruOt,  em  ruOt  cüa nguài duçc chü 
sa hiru tài san ñy quyên sir l tài san, nguai có quyn quyt djnh ban tài san, 
ngiiOi k hçp dng djch vii Mu giá tài san, ngithi Co quyn quyt djnh ban tài 
san cüa nguäi khác theo quy djnh cUa pháp lu.t; 

- Nguai không có quyn mua tài san Mu giá theo quy djnh cüa pháp lust 
áp dung di vai tài san do. 

6. Hnh thtrc và phirong thirc Mu giá 

- Hinh thüc Mu giá: BO phiu trrc tip mOt  vông  tai cuOc Mu giá. 

- Phucing thüc Mu giá: Du giá theo phi.rong thi'rc trâ giá len duqc thirc hin 
nhu sau: 
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+ Ngrôi tham gia du giá duoc phát 01 phiu trã giá (theo mu quy djnh), 
ghi giá mun trá vào phiu cüa mInh. Ht thai gian ghi phiu, Du giá viên yêu cu 
ngis&i tham gia dAu giá bö phiu trã giá vào horn phiu; kim dm s phiu phát ra 
và s phiu thu v; cong M phiu trã giá cao nht (03 1n) tru6c sir cht'rng kin cüa 
ban Giám sat và ngi.rOi tham gia du giá không ai có kin gI, Du giá viên cong 
b ngu&i tráng du giá. 

Giá trâ hçcp 1 cho tài san không thp hon giá kh&i dim. 

+ Tru?ng hçip có tir 02 ngiriri tra len cüng trâ mire giá cao nht, Du giá viên 
t cht'rc dAu giá tip giUa nh€tng nguOi cüng trá giá cao that d chçn ra nguai trüng 
du giá. Nu có nguOi trã giá cao nht không dng du giá tip ho.c không có 
ngithi trã giá cao hon thI Du giá vién t chirc bc thäm d chçn ra ngu&i trtng du 
gia. 

- Trong tnrirng hçip ngu?i diu hành dã cong be1 nguM trüng dâu giá nhung 
ngisOi nay tir che1i mua thI nguiri trà giá 1in k sê là ngithi trüng d.0 giá tài san do, 
nu giá 1in k dO cong vài khoân tin dt trtthc It nht bang giá dã trá cüa ngrnñ tir 
che1i mua. 

- TruOng hçp giá Iin k cong vó'i khoãn tin dt tnrac nhO hon giá dà trá 
cüa nguiri tir che1i mua thi cuôc du giá tài san do không thành, tài san do duçic d 
1idugiá1nsau. 

7. ThOi gian xem tài san du giá 

Ben có tài san cho nhUng nguri dang k tham gia d.0 giá xem tài san vào 
ngày 16/9/2022 và ngày 19/9/2022. Ngi.thi dang k tham gia du giá không xem 
hoc tr xem tài san thI phài chju trách nhim v chAt hrccng, tInh trng tài san 
khi trüng dAu giá. 

+ Thôi gian xem tài san: 

- Bue1i sang: Vào he1i 09 giir dn 11 gia. 

- Bue1i chiu: Vào he1i 15 giä dn 16 giOr 30 phOt. 

8. Thôi gian, dja dim np tin dt truc: 

- Thai gian np tin dt tnthc: Tir ngày 16/9/2022 dn ngày 20/9/2022. 

- Se1 tin dt tri.róc nôp vào tài khoãn se1 100002818188 cüa Trung tam 
Dch viii DAu giá tài san tinh Thai BInh t?i  Ngân hang Throng mi Ce1 phAn 
Que1c dan Viét Nam — Chi nhánh Thai BInh 

- Nguii dáng k tham gia dã np tin dt truirc nhisng không tham gia 
cuc dAu giá, bue1i cong be1 giá không duçic nhn lai tin d.t trrnrc, trir tnrang 
hçrp bAt khã kháng. 

9. ThOi gian m& cuc dAu giá tài san: 14 giir ngày 22/9/2022. 
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10. Da diem to chirc dan gia: Tat  Tm so Trung tam H91 ngh Uy ban 
nhan dan tinh Thai Birth. 

Dja chi: S6 235 Dumg Hai Ba Trung, Thành Ph Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

M9i chi tit xin lien h Trung tam Djch vii du giá tãi san tinh Thai BInh 

Dja chi: S 06 Hai Ba Trung, thành pM Thai BInh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy c3p vào c6ng thông tin din tir S& Tu phap tinh Thai BInh tai 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên miic dâu giá 

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

Hoc dja chi: http://taisancong.vn  
S. P A P A ' Kinh mcii cac ca nhan co nhu cau den thain gia dau gia. 

Noinhân: 

-Cng thông tin Din tir qu& gia v du giá tài san; 

• Trang thông tin Din tCr S& Tu pháp; 

- Ngãn hang TMCP Cong thucmg VN-chi nhánh Thai BInh; 

- Các don vj có lion quan; 

Lwu : 

  

    

- Khi n(5p don ngu&itham gia dôu giá phái nóp kern theo 01 ban CMND 
(The can czthc) + So ho kháuphoto, 

- Ngu-ài tham gia dciii giá vàophông dciu giá phái mang theo ch&ng minh 
tint nhán dan hoác the can czró'c, giáy nôp tiên dçt trzthc, 

- Ngu'O'i di theo üy quyn vào phông dciii giá phái mang theo gi4 zy 
quyên va chz-ng rninh tint nhán dan hoác the can cuác; 

- Chi ngwài tham gia dciii giá dtrcic rnua hc sa tharn gia duiu giá, trzthng 
hQp mua theo uy quyenphai Co gzay uy quyen kern theo, 
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