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cONG HOA X� HOI CHn NGHIA vI¢T NAM 
DÙc lap-Ty do- Hanh phúc 

Dà N�ng, ngày 09 tháng l1 n�m 2021 

Kính gri: Cuc Quån lýy Công sån 

THÔNG BÁO �ÁU GIÁ TÀI S�N 

1. Tên, dËa chi to chérc �âu giá: Trung tâm dËch vy dâu giá tài sån thành phô �å 
N�ng- Dja chi: Sô 08 Phan BÙi Châu, qun Häi Châu, thành phô �à Näng 

2. Tên, dËa chi don vi có tài sån: Công an qun Häi Châu, �ja chi: Sô 183 Phan 
D�ng Luru, qun Häi Châu, thành phô �à Näng. 

3. Tên tài sån �âu giá: 
- Tài sån 1: Lô 49 chiêc xe mô tô, xe máy các lo¡i, dã qua su dung (kèm theo 

phy luc tài sån). Giá khöi �iêm tài sån 48.536.000 dông 
- Tài sån 2: Lô 44 chiêc xe mô tô, xe máy các loai, dã qua sç dung (kèm theo 

phu luc tài sån). Giá khoi �iêm tài sån 42.376.500 �ông 
4. Thoi gian, dËa diêm xem tài s�n �âu giá: Të ngày niêm yêt tài sån �ên 

truóe 16 giò 00 ngày 17/11/2021 t¡i noi có tài sån 

5. Thoi gian, �Ëa �iêm bán hô so tham gia �âu giá: Tu ngày niêm yêt tài 
sån �ên truóc 16 giò 00 ngày 17/11/2021 t¡i Trung tâm dËch vå �âu giá tài sån 
thành phô �à N�ng. 

6. Tien mua hô so tham gia �âu giá, tiên �·t truóc: 
- Tièn mua hò so mõi tài sån: 100.000 �ông/hô so, 

- Tiên �t truóc: Täi sån 1:9.000.000 �ông; Tài sán 2: 8.000.000 �ông 
7. Thoi gian, �iêu kiÇn, cách théc ��ng ký tham gia d�âu giá: Të ngày niêm yet tài sån �ên truóc 16 giò 00 ngày 17/11/2021; Cá nhân có Giây CMND, tô chúéc có giây phép �äng ký kinh doanh; �ên Trung tâm �ê duçc huóng dân, bán hô so 
8. Thoi gian bo phi¿u �¥u giá vào thùng phiêu: �ên truóc 10 giÝ 00 ngày 19/11/2021 t¡i Trung tâm dËch vå �âu giá tài sån thành phô �à N�ng 
9. Thoi gian tô chéc cuÙc �âu giá: Lúc 14 gio 30 ngày 19/11/2021, t¡i Trung tâm dich vy �âu giá tài sån thành phô �à N�ng 
10. Hinh théc �âu giá, phrong théc �âu giá: �âu giá b�ng bò phiêu gián tiêp; Phuong thúc trà giá lên 



11. Dja �iêm: Trung tâm dËch vu dâu giá tài sån thành phô �à N�ng - Sô 08 

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

3887678-3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn./. 
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