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THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Thực hiện Hợp đồng ủy quyền dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 018/2021/HĐUQĐG-KB 

ngày 25 tháng 10 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Nhà hát Cải lương 

Trần Hữu Trang về việc bán đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo 

bán đấu giá tài sản như sau: 

1. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô khách DAEWOO BS105 – Biển số 53N – 2704. 

 Tên gọi  : Xe ô tô khách 

 Biển số : 53N – 2704 

 Nhãn hiệu - Model  : DAEWOO BS105 

 Số máy : D1146102774BK 

 Số khung : VV2RL52AD1V000037 

 Năm sản xuất : 2001 

 Nước sản xuất : Việt Nam  

 Màu sơn : Trắng 

 Công thức bánh xe : 4x2 

 Vết bánh xe (mm) : 2.060/1.850 

 Kích thước bao (mm) : 10.430 x 2.500 x 3.220 

 KT khoang hành lý lớn nhất (mm): 1.120 x 2.300 x 630 

 Chiều dài cơ sở (mm) : 5.200 

 Khối lượng bản thân (kg) : 9.400 

 Khối lượng toàn bộ theo thiết kế/CP TGGT (kg): 12.160/12.160 

 Số người cho phép chở : 46 chỗ ngồi 

 Loại nhiên liệu : Diesel 

 Thể tích làm việc của động cơ : 8.071 cm3 

 Công suất lớn nhất/tốc độ quay : 182(HP)/2.200vph 

 Số lượng lốp, cỡ lốp/trục : 1:2;10.00-20 

           : 2:4;10.00-20 

2. Hiện trạng: Xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng không hoạt động, để lâu không sử dụng 

khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí di dời sửa chữa, phí đăng kiểm, phí đường bộ 

(nếu có), xe được thu hồi giấy tờ và biển số. 

3. Giá khởi điểm là: 49.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chin triệu đồng./.). 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ 

HỢP DANH KHẢI BẢO 

   

 

Số: 058/2021/TBBĐG-KB 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

                                  

  

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021 
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Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các 

loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp 

luật, người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá 

trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập, mọi chi phí bốc xếp 

giao nhận tài sản, chi phí di dời sửa chữa, phí đăng kiểm, phí đường bộ (nếu có). 

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản 

hết niên hạn sử dụng hư hỏng không cần dùng. 

5. Bên có tài sản bán đấu giá: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.  

6. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm 

7. Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá gián tiếp 1 vòng bằng bỏ phiếu kín theo 

quy định tại Điều 43 Luật đấu giá. Phương thức trả giá lên. 

8. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi 

trên phương tiện thông tin đại chúng. 

9. Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 05/11/2021 đến 

16h00 ngày 12/11/2021 (Trong giờ hành chính). 

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối 

tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.  

Để đảm bảo an toàn trong đại dịch Covid-19 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải 

tuân thủ theo hướng dẫn 5K của Bộ y tế và Công ty Khải Bảo và khai báo y tế mọi trường 

hợp không tuân thủ Công ty Khải Bảo từ chối tiếp. 

11. Xem tài sản: ngày 13/11/2021. 

12. Nộp tiền đặt trước: ngày 15-16/11/2021. Khách hàng có thể nộp trước 20% giá khởi 

điểm (Trong giờ hành chính). 

13. Thời gian, địa điểm công bố giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 17/11/2021 tại văn phòng 

Công ty Khải Bảo hoặc tại trụ sở chủ tài sản. (Thời gian và địa điểm tổ chức công bố giá 

có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid-19, thông báo của cơ quan có thẩm 

quyền và theo yêu cầu của chủ tài sản). 

14. Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – 

Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Q. 4, Tp.HCM - Điện thoại: 0862 

7071 76.  

(Lưu ý: Thông báo này thay Thư mời tham gia đấu giá) 

Nơi nhận: 

- Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; 

- Công thông tin tài sản công đăng tin; 

- Cổng thông tin Cty Khải Bảo đăng tin; 

- Niêm yết tại Cty Khải Bảo; 

- Lưu HSĐG. 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

 

PHẠM VĂN KHÁNH 
  


