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CONG HÒA X HOI CHÚ NGHIA VI�T NAM 

DÙc lp-Ty do-Hanh phúc 

Dà Näng, ngày 08tháng 11 n�m 2021 

Kinh gúi: Cyc Quàn lý Công sån 

THÔNG BÁO DÁU GIÁ TÅI SÄN 

1. Tên, dËa chi tÑ chérc �âu giá: Trung tâm dËch vu �¥u giá tài sån thành phô Dà 
Näng- Dja chi: Sô 08 Phan BÙi Châu, qun Häi Châu, thành phô �à N�ng. 

2. Tên, dËa chi don vË có tài sån: Ngân hàng TMCP Dàu tu và Phát triên ViÇt 
Nam-Chi nhánh Häi Vân - �Ëa chi: 339 Nguyén Luong B�ng, P. Hôa Khánh B�c, 
Q. Liên Chiêu, TP �à N�ng. 

3. Tên tài sän �âu giá: 
a. Tên tài sån: Lô 03 xe ô tô thanh lý dã qua st dång: 

Biên sô Giá khoi �iêm Tiên d·t 
(dông) 

Tiên mua hô 
truóe (�ông) sa (dông) 

STT Tên tài sån 
xe 

Xe chuyên dùng 

Huyndai 
43H- 

111.815.000 20.000.000 150.000 
3187 

Xe Toyota Hiace 
Commuter 16 

cho 

43H- 
2 135.498.000 20.000.000 150.000 6247 

43H Xe Toyota 
Camry 2.4G 

3 271.700.000 40.000.000 200.000 7219 

Giá �ã bao gôm thuê GTGT 

b. Trách nhiÇm nguÝi trúng dâu giá: 
- Tu làm các thçtuc liên quan �ên viÇc sang tên truóc b¡, rút hô so xe; 
- Chiu các chi phí nhu sau: LÇ phí truóc b¡, thuÃ, lÇ phí durong bÙ và các chi 

phi khác theo quy dinh nguoi trúng �âu giá phäi chju; 

- Doi vói ph¡t nguÙi kiêm tra trên tra cúu phuong tiÇn vi ph¡m giao thông 
diÇn të không có kêt quå phat. 

4. Thoi gian, dËa diêm xem tài san �âu giá: Të ngày thông báo, niêm yêt dên truóc 16 gio 00 ngày 22/11/2021 t¡i Ngân hàng TMCP �âu tu và Phát triên 
ViÇt Nam-Chi nhánh Häi Vân (Xem trong giÝ hành chính) 

5. Thoi gian, dja diêm bán hô so tham gia �âu giá: Tù ngày thông báo, niêm yêt dâu giá �ên truóc 16 giò 00 ngày 22/11/2021l t¡i Trung tâm dËch vå �âu 
giá tài sån thành phô �à N�ng. 



6. Tien mua hÓ so tham gia dáu giá, tiÁn �·t truóe: Theo bàng kê ß trên 

7. Thòi han, dièu kiÇn, cách théc ��ng ký tham gia �âu giá: 

Thoi gian: Tù ngày thông báo, niêm y¿t dén truóc 16 gid 00 ngày 22/11/2021 

Diêu kiÇn: Có Phiéu �äng ký �¯u giá täi sán, �� nÙp �ç tièn dät truóc, tiên mua ho 
so tham gia dâu giá; Cách thúe däng ký: Cá nhân có Giay CMND, to chéc có giây 
phép d�ng ký kinh doanh; D¿n Trung tâm dÃ dugc huóng dan, bán hô so 

8. Thoi h¡n bo phi¿u �¥u giá vào thùng phiéu: Tir ngày dç diÁu kiÇn bó 

phiéu dau giá vào thùng phiêu, �ên truóc 10 giÝ 00 ngày 25/11/2021 

9. Thoi gian to chée cuÙe d¥u giá: Lúc 14 giÝ 30 ngày 25/11/2021, t¡i 
Trung tâm dËch våu �âu giá tài sån thành phô �à Näng 

10. Hinh thre �áu giá, phurong théc �âu giá: �âu giá bäng bò phiêu gián 

tiêp; Phuong thúc trå giá lên 
11. Dja �iêm: Trung tâm dËch vu �âu giá tài sån thành phÑ �à N�ng - Sô 08 

Phan BÙi Châu, qun Häi Châu, thành phô �à N�ng. DiÇn tho¡i 0236 - 3889627- 

3887678-3895593. Website: www.daugia.dananggov.vn./. 
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