
SO TIf PHAP THAI B1NH CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TRUNG TAM DVDG TA! SAN Dc 1p - Ty do - Hnh phuic 

TINH THAI B1NH 

S 246/TB-DGTS Thai BInh, ngày 30 tháng 12 nám 2021 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

Can cü Hçip dông so ii 1/2021/HD-DG ngày 29/12/202 1 giia Trung tam 
Djch vi1 Dâu giá tài san tinh Thai BInh và Cong an huyn QuS'nh  Phv, tinh Thai 
BInh ye vic dâu giá tài san tjch thu sung cong qu nhà nuâc. 

Trung tam JJIch  vi Dâu giá tài sun tinh Thai Blnh thông báo: 

1. Don vi to chu'c du giá: 

Trung tam Dch vi Du giá tài san tinh Thai BInh. 

Dja chi: S 06, ph Hai Ba Tnrng, thành phi Thai BInh, tinh Thai BInh. 
Diên thoi: 02273.743 199. 

2. 0cm vl  có tài san du giá: Cong an huyn QuS'nh  Phi, tinh Thai BInh. 

3. Tài san du giá, giá khöi diem, tin dt trtthc, giá truing du giá: 

+ Tài san du giá: 

Tài san dAu giá là: KhI ga trong 98 (chin mucii tam) chai LPG cüa 03 nhãn 
PETROVIETNAM ; PETROLIMEXX; và TOTALGAZ; (Tr9ng krçing khI ga 
khoáng 1.187kg); (Trçng luçing khoáng 1.225 kg). 

+ Giá khO'i dim: 26.904.000d (Hai mwo'i sáu friu chin tram Iinh bôn 
nghIn dông). 

Ph lieu sau khi phá dc 98 vô chai LPG 

+ Giá khO'i dim: 11.466.000d (Mwài mt triu bn tram sáu mu'oi sáu 
nghln dông). 

T!ing giá kh&i dim: 38.370000 d (Ba mwo'i tam tr&u  ba tram bay 
mwoi nghIn dông). 

Giá khó'i dkm chu'a bao gm thuê phi khác theo quy djnh. Ngit&i tring 
dáu giáphái chju các logi thuê, phi, chi phi trên. 

+ Tin dt tru*c: 7.600.000 d (Bay triçu sdu tram nghln dEng). 

+ Giá truing dãu giá: là giá trã cao nht cUa tài san ducic ghi trong bién 
bàn dâu giá theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Thôi gian, dla  dim däng k tham gia du giá. 

+ Thôi gian: Tu ngày 30/12/2021 dn 13/01/2022 (Gi hành chInh các 
ngày lam vic). 

+ Da diem: Tai  trij s& Trung tam Djch vv Du giá tài san tinh Thai BInh. 
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5. Thô'i gian, dja dim xem tài san: Cong an huyn QuS'nh  Ph, tinh 
Thai BInh cho nhüng ngi.r?i däng k tham gia dâu giá xem tài san vào ngày 
12/01/2022 và ngày 13/01/2022. Ngui dàng k tham gia dâu giá không xem 
ho.c tir xem tài san thl phâi chju trách nhim ye chat lugng tinh trng tài san khi 
tri1ng dâu giá. 

+ Thyi gian xem tài san: 

- Bui sang: Vào hM 10 gi? dn 11 gRi. 

- Bui chiu: Vào hi 15 gi& dn 16 gi&. 

6. Mü'c thu phi h so' tham gia du giá: 100.000 dng/h s M5t tram 
nghIn dóng trên ho so). 

Thirc hin theo thông tu s 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 cüa B Tài chinh 
quy djnh chê d tài chinh trong hoat dng dâu giá tài san. 

7. HInh thtrc và phwo'ng thfrc du giá 

+ HInh thirc du giá: Bô phiu trirc tip mt vông ti cuc du giá. 

+ Phuo'ng thüc du giá: Du giá theo phuong thüc trã giá len duçic thirc 
hiên nhu sau: 

+ NMng ngu&i tham gia du giá ducic phát mttY phiu trâ giá, ghi giá 
muon trã vao phiêu cüa mInh. Hét thñ gian ghi phiêu, Dâu giá viên yêu câu ngu&i 
tharn gia dâu giá trá gia bô phiêu vào horn phiêu, kiêm dém so phiêu phát ra và so 
phiêu thu ye, cong bô phiéu trã giá cao nhât vói sir giám sat cña It nhât mt ngithi 
tham. gia dâu..giá. 

+ Du giá viên cOng b giá trã cao nht, tnthng hçTp có ttr hai ngi.rOi trâ 
len cüng trã giá cao nhât thi ngay ti buOi cong bô giá, dâu giá viên tO chüc dâu 
giá tiêp gita nhU'ng nguñ cüng trã giá cao nhât dê chçn ra ngi.rôi trüng dâu giá. 
Nêu có ngui trâ giá cao nhât không dông dâu gia tiêp hoc khOng Co ngisi 
trâ giá cao hcn thI dâu giá viên to chirc bôc thäin dé chçn ra ngithi trOng dau giá. 
Nêu nhUng.nguii CO phiêu trã giá bang nhau do không thirc hin vic bôc thàm 
thl coi nhu tir chOi kêt qua dâu giá và khOng duçc nhn lai  khoân tiên dt truc. 

8. Thô'i gian, dja dim np tin dt trithc: 

+ Th?yi gian np tin dt trithc: Ngày 14/01/2022. 

So tin dt tri.r& np vào tài khoãn sS 100002818188 cüa Trung tam Djch 
v11 Dâu giá tài san tinh Thai BInh tai  ngân hang TMCP (NCB) Quoc dan Vit 
Nam chi nhanh Thai Blnh. 

+ Dja dim: Tai  Tôa nhà Du KhI, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh 

+ Trong tru&nghçp dn 18 giO! 00 phOt ngày 14/01/2022 so tiên dtttruâc 
cOa ngui tham gia dâu giá không vào tài khoãn cüa Trung tarn Djch vi1 dâu giá 
tài san tinE Thai BInh thI không dt.rcic tham gia dâu giá. 
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+ Ngi.r&i dang k tham gia dã np tin dtt truâc nhixng không tham gia 
cuc dau giá, buôi cong bô giá không duçc nhn 1i tiên dt tri.râc, tth truèng 
hcTp bat khá kháng. 

9. Thôi gian m& cuc du giá tài san: 14 gii ngày 18/01/2022. 

10. Oja dim to chó'c du giá: Tai  Trii sô Trung tam Djch v11 du giá tài 
san tinh Thai Binh. 

Dja chi: So 06, dithng Hai Ba Tnmg, Thânh Phô Thai BInh, tinh Thai 
BInh. 

M9i chi tiêt xin lien h Trung tam Djch vi dâu giá tái san tinh Thai Blnh - 
so 06 Hai Ba Trung, thành phô Thai BInh. DT: 02273.743.199 

Hoc truy cp vào cng thông tin din ttr Si Tiz pháp tinh Thai BInh tii 
dja chi: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn  — Chuyên m1ic dâu giá 

Hoc dja. chi: http://dgts.moj .gov.vn  

Hoäc dja chi: http://taisancong.vn  

KInh mài Ca nhán Co nhu ccu den tham gia dâu giá. 

Xác nhn niêm yt 
T1 

TRtJNG TA 

I DCHVV 

DA'UGATAI 
\ TINH T1M B 

A 

DOC 

uang Anh 

Lwu : TAM 

- Khi n5p &7n ngu'&ithani gia du giá phái nç5p kern theo 01 bán cNNDJS 
(The can cu'O'c) + SO hç$ kháu photo (Giây ch&ng nhn DK kinh doanh nêu cO) 

- Ngu'ài tharn gia dá'u giá vàophOng dá'u giá phái mang theo chthig mm 
thu' nhán dan hoc the can cwó'c, giây np tién dt trzthc, 

- Ngwài di theo iy quyn vào pliOng dá'u giá phái mang theo giáy iy 
quyén và ch&ng minh tint nhán dan hoic the can czthc, 

- Chi ngithi tham gia dá'u giá dircrc mua ha so' tham gia du giá, tru'671g 
hQp mua theo i'iy quyén phái cO giáy ly  quyên kern theo; 

- Co quan, don vj, ngu'ri tham gia cuc dâu giá phãi thirc hin 
• A ' A A nghiem ngit quy d!nh  phong, chong d!ch  theo khuyen cao 5K cua BQ V te 

(deo khâu trang, gifi' khoãng each, khfr khun, khai báo y t ...). 
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