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TẬP ĐOÀN  

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

VIỆT NAM  
BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 

------------- 

Số: 3077/TB-BVBĐ-VTTBYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------- o0o ---------  

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2022 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ký giữa Bệnh viện Bưu điện với Công ty 

Đấu giá Hợp danh Nam Việt  số 07/2022/HĐĐG.BVBĐ-NV  ngày  21/9/2022; 

Bệnh viện Bưu điện thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý; tại địa chỉ: số 49, phố 

Trần Điền, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

➢ Tài sản bán đấu giá: Máy móc, thiết bị y tế thanh lý năm 2022 của Bệnh viện Bưu Điện 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

    Giá khởi điểm: 28.251.000 đồng (Hai mươi tám triệu, hai trăm năm mươi mốt nghìn 

đồng). Giá khởi điểm trên đã bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. 

➢ Số tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn.) 

    Tài khoản nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức chuyển khoản: Số Tk 999999319999 tại 

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Đông Đô - PGD Cầu Giấy 

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn). 

Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn). 

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00 đến 17h00, các ngày 

từ 21/9/2022 đến ngày 30/9/2022. 

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 28/9/2022 và ngày 29/9/2022. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 đến 17h00, các ngày từ 29/9/2022, ngày 

30/9/2022 và trước 17 giờ 00 phút ngày 03/10/2022. 

- Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): 14h 00 phút , ngày 04/10/2022. 

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; không đấu giá 

theo thủ tục rút gọn; 

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

➢ Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Bệnh viện 

Bưu điện -  Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

➢ Địa điểm xem tài sản: tại Bệnh viện Bưu Điện, số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

➢ Địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): Bệnh viện Bưu Điện, số 49 phố Trần Điền, phường 

Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 
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---------------------------------------------------- 

Thông tin liên hệ: 

BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 

Địa chỉ: Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội Điện thoại: 

0243.6408648 

 

  BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 

 


