
CÔNG TY DAU GIÁ
HOP DANH THINH TRÍ

CONG HÒA XA HOI CHÜ NGHIA VIET NAM
Dôc lâp - Ty do - Hanh phúc

Só: 272/ TP.HCM, ngay 13 tháng 10 

THÔNG 
Vè vi@c dáu giá 

Cán cit Luât dáu giá tai sán só 01/2016/QH14 duac Quóc hôi khóa XIV thông qua

ngày 17/11/2016;

Can cir Hop dong dich vu dáu giá tai san só 31/HD-
04/10/2021 gira Truing Trung Ho pho thong Bui Thi Xuân và Công ty Dau gia Hop
danh Thinh 

Can cit Quy ché cuôc dáu gia ban hänh kèm theo Quyêt dinh só 
DGHDTT ngay 12/10/2021 cua Công ty Dau giá Hop danh 

Công ty Dáu giá Hop danh Thinh Tri thông báo dau giá tai san vói các 
nhu A102

1. Tên, dia chi tô chúc dáu giá: Công ty Dâu giá Hop danh CON
Dia chi: Täng 1, 04 Trân Quang Di@u, Phuèng 13, Quân 3, TP.HCM DAU

HOP 
2. Tên, dia chi don vi có tai sán: Truing Trung hoc phô thông Bui THIN

Dja chi: 73-75 Bui Thi Xuân, Phuöng Pham Ngù Lão, Quân 

3. Thoi gian, dja diém tô chic cu@c dau giá: tùr 14 giò 00 phút dén 15 giò 
ngay 05/11/2021 tai Tru so Tô chic 

4. Tai san dáu giá: Quyên khai thac mat bang lam can tin và bai giù xe tai só 
Bui Thi Xuân, Phuong Pham Ngù Lão, Quân 

Mô tá 
Mô ta tài san: Möt phän ting 1 khu A3 và 

Diên tich mät bäng: khoing 96 m? tàng và 850 m? 

- Dia chi: 73-75 duròng Bui Thi Xuân, phuong Pham Ngù Lão, Quân 1, 

Hinh thic: Cho thuê dai han quyên khai thac mat bang theo quy dinh 

Muc dich sü dung: lam can tin, bai giù xe.

Phuong thüc thanh toán tien thu? quyen khai thác: theo quÿ, mat hoac
chuyên 

Viêc dièu chinh giá quyen khai thác xem xét diéu chinh sau 01 nam dua

trên co so hê só giá do Nhà nuoc ban hänh va giá mät bing tren thi trung tai thoi
diêm dièu chinh. Mic dièu chinh không quá 10% so vói giá quyên khai thác tai thoi

dim dieu 
5. Tông gia khöi diém: 2.160.000.000 dong (Bäng chit: Hai ty, môt tram sáu muoi

triêu 

Giá khoi diêm nêu trên là giá khöi dim de dáu giá quyên thu? bat dong san trong

suôt thoi gian thuê theo quy dinh ca ngudi có tài san dau giá.



- Giá khöi diém trên da bao gôm VAT, chua bao gom chi phi diên, nuóc, vê sinh...
va các chi phí khác có liên quan trong quá trinh 

Trong truöng hop trúng dáu giá, ngudi trúng dáu giá can hô tro Truòng THPT Bui
Thi Xuân chi phi quan ly, ho tro các khoan hoat dong bên ngoài cùa truöng là 250

triêu dong/
6. Tién dät truóc: 432.000.000 dong nop vão tai khoan sau:

Tên tai khoan: Công ty Dau giá Hop danh 

Só tai khoân: 13810000211920 tai Ngân häng nhánh 

Thòi gian nôp tiên dat true: tùr ngay 02/11/2021 dén hét ngay 04/11/2021 

diêm ngân häng báo có vão 

7. Thèi gian, dia diêm xem tai sán:

Thoi gian xem tai san: 20/10/2021 dén ngay 22/10/2021

Dia diêm: 73-75 Bui Thi Xuân, Phuong Pham Ngù Lão, Quân 1, TP. HCM

8. Thòi gian bán va nhân hò so: Trong giò hành chinh, tü ngdy 20/10/2021 dén hét

ngay 02/11/2021.
Tri, só 04 Tran Quang Di@u, phurong 13,- Dia diêm: Cong ty Dáu giá Hop 

quân 3, TP.Hò Chi Minh.

Gia bán ho so: theo 

9. Däng ky 
dau giá: Trong giò hänh chinh, tü ngay 20/10/2021 dén 

02/11/2021
Dja chi: Công ty Dáu giá Hop danh Thinh Tri, só 04 Trân Quang Di@u, phuòng 13,

quân TP. Hô 
10. N@p phiéu tra giá: Trong giò hänh chinh ti ngay 02/11/2021 dén 16 giò 30 phút

ngay 04/11/2021 diêm Tô chic dáu giá nhân dug phiéu 

- Dièu kiên n@p phiéu tra giá: da nop ho so däng ky tham gia dau gia va nôp 

truoc

11
Hinh this dau gia, phurong thire dáu giá:

- Hinh thuc dáu giá: dâu giá bäng bö phiéu gián tiép.

-
Phuong thuc dau giá: phurong thirc tra giá lên.

Buóc giá tói thiêu: 5.000.000 dong (Nam triêu dông). Buóc giá tói thieu dugc 

ngay tür lân dâu 
12. Bão dam thy hiên hop döng: bäng só tien thuê quyen khai thác 

Thoi dim chuyên giao rui ro: nguòi trung dáu giá chiu moi rüi ro liën quan dén 
san dau giá kê tr thoi diem duroc ban giao dây du mät bang.

chiu moi rui ro, ton thât, trách nhiêm và các chi phi Ngudi trúng dau giá ty
trong quá trinh bàn giao tai san trung dáu giá.

Ngudi trúng dáu giá can tim hi…u ky vè hien trang cua tai san và hò so pháp

ly tai san
sinh cua dáu giá, hièu rô quyên loi, nghia vu, trách nhiêm va rui 

thuê tài san dau giá, dong thöi cam kêt không khiéu nai, tranh chap, khöi kiên 

a táu 



Nguòi lien hè va tham gia dáu gia can tuán thü cac quy dinh vè phong chong dich
Covid-19 cua chinh quyên.

Ca nhân, to churc dang ky tham gia dâu giá thông qua viêc mua hò so, nop 
tham gia dáu gia hop l4 nop tien dat truóc, nop phiéu tra giá cho to chic dáu giá 
theo quy dinh cúa Luât dau giá tài san nam 2016 và quy din khäc cua pháp luât 
quan. Trong trudng hop phap luât có quy dinh vè dièu kiên khi tham gia dáu giá thi
ngudi tham gia dau giá phai dap ung dièu kiên do. Ngudi tham gia dau giá có the uy
quyen bäng van ban cho ngudi khac thay mät minh tham gia 

Kinh moi cac cá nhân, to chuc co nhu cau dang ky tham gia 

Liên he Hotline: 

Noi 
- Ngudi co tài san 

CÔNG TY DAU GIÁ

- Nguöi dang ky tham gia 
HOP DANH THINH TRÍ
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