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Số: 102/21/TB-ĐG Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 102/21/HDDV-ĐGTS ngày 30/9/2021 giữa
Bệnh viện quận Bình Tân và Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện quận Bình Tân. Địa chỉ: 809 Hương Lộ 2, phường Bình
Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Trụ sở chính: Số 56 Hiền
Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
3. Tài sản đấu giá:

01 xe ô tô cứu thương nhãn hiệu Toyota Hiace, biển kiểm soát: 51D-0345, số máy: 2RZ-
3445038, số khung: RZH115-8000062 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0517805 do
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 09/11/2004, đứng
tên chủ xe là Trung tâm y tế quận Bình Tân.
4. Đặc điểm tài sản:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0517805 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công
an TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 09/11/2004; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC7735734 ngày
22/02/2019 và Chứng thư thẩm định giá số 613/CT-TTA.TĐG ngày 19/7/2021 của Công ty cổ phần
thẩm định giá Trung Tín, thì tài sản có đặc điểm:
* Phương tiện:

- Loại xe : Cứu thương
- Nhãn hiệu : TOYOTA
- Số loại : HIACE
- Biển số : 51D-0345
- Màu sơn : Ghi-Hồng

* Thông số kỹ thuật:
- Số máy : 2RZ-3445038
- Số khung : RZH115-8000062
- Năm, nước sản xuất : 2004 tại Việt Nam
- Niên hạn sử dụng : 2021
- Kịch thước bao : 4900 x 1690 x 2150 (mm)
- Khối lượng bản thân : 1950 (kg)
- Khối lượng toàn bộ : 2890/2890 (kg)
- Số người cho phép chở : 06 chỗ ngồi
- Loại nhiên liệu : Xăng
- Thể tích làm việc của động cơ : 2438 (cm3)
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- Công suất lớn nhất/ tốc độ quay : 92(kW)/4800vph
* Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng.
+ Máy nổ không đều, động cơ hoạt động không ổn định, tiếng máy kêu to, động cơ xì nhớt;
+ Nội thất đã cũ và xuống màu;
+ Vỏ lớp bánh xe mòn còn 1/3 so với mới;
+ Ngoại thất bị trầy xước, móp, bong tróc nhiều chỗ, gầm hai bên hông xe bị trầy xước nhẹ,
mâm xe bị trầy nhẹ, đèn đã ngã màu.
5. Nguồn gốc tài sản: Tài sản do Bệnh viện quận Bình Tân đưa ra đấu giá.
6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng). Giá khởi
điểm chưa bao gồm thuế các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng
tài sản đấu giá.

- Tiền đặt trước (20%): 3.600.000đ (Ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả
giá lên.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

 Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 11/10/2021 đến 16h30 ngày 12/10/2021
(Trong giờ hành chính).

 Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản
9. Thời gian đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá:

 Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 08h00 ngày 01/10/2021 đến 16h30 ngày
12/10/2021 (Trong giờ hành chính).

 Thời gian đóng tiền đặt trước là ngày 12/10/2021, ngày 13/10/2021 và ngày 14/10/2021
(Trong giờ hành chính).

 Tổ chức công bố giá vào lúc 10h30 ngày 15/10/2021.
9. Địa điểm bán hồ sơ đăng ký:

+ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, Phường

Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;

+ Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - CN Đồng Nai. Địa chỉ: 62 Trương Định, KP.2,

phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

10. Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu

giá Hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.
Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tại Đồng Nai - Địa chỉ: Số
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62 Trương Định, Kp2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gửi thư bảo đảm qua
đường bưu chính để đăng ký tham gia đấu giá.

Điện thoại liên hệ: 02516.513502

11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Số 56 Hiền

Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

12. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài
chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu
giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá
không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày
12/10/2021, ngày 13/10/2021 và ngày 14/10/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều
kiện tham gia đấu giá.

Khách hàng đến công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam để đăng ký, nộp hồ sơ, tham gia
đấu giá phải khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất (Phải có giấy xác nhận khai báo y tế), cam kết
không thuộc trường hợp cách ly, hạn chế tiếp xúc và các trường hợp tương tự theo quy định/yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về thông
tin cung cấp.

Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã
thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách
khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi
biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các bên vẫn không có khả năng thực
hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; bao gồm nhưng không giới hạn các trường
hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến
tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Trong
trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả
kháng thì tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải
thực hiện theo phương án thống nhất giữa tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá,
đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Thời gian và địa điểm đấu giá
trong trường hợp này có thể thay đổi, chúng tôi sẽ có thông báo sau.
(Lưu ý: Thông báo thay cho Thư mời tham gia, tham dự đấu giá.)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Khánh

Nơi gửi:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
- Người có tài sản ĐG;
- Lưu (VT).


