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THÔNG BAO
V vic hra chçn to chü'c du giá xe ô to con
Ford Everest, bien so: 92E-1828
Can cir Lu.t d.0 giá tái san s6 01/2016/QH14 ngày 17/1 1/2016;
Can ci.'r Lut quân 1, sCr ding tài san cong ngây 2 1/6/2017;
Can cü Nghj dnh 151/2017/ND-CP ngày 26/12/20 17 ciia ChInh phci quy
dnh chi tit rnt s diu cüa Lut Quãn 1, sir dung tâi san công;
Can cr Quyt djnh s 197/QD-STC ngày 20/7/2021 cüa S Tài chInh tinh
Quãng Narn ye vic thanh 1 xe ô to phiic vi1 cong tác chung dôi dix cUa S& Xây
drng;
Can cr Quyt djnh s 333/QD-STC ngãi 11/10/2021 ciia S& Tài chInh
tinh Quâng Narn ye vic phê duyt giá kh&i diem ban dâu giá thanh 1 xc ô to
cUa SO Xây dxng.
D có ca s k kt hçip dông djch vv du giá tài san vói to chc du giá
tài san theo quy djnh tai Diêu 33 và Diêu 56 Lut Dâu giá tài san s
01/2016/QH14 ngây 17/11/2016, S& Xây dçrng thông báo ye vic 11xa chçn to
chirc dâu giá tài san thanh 1' xe ô tO Ford Everest, biCn so: 92E-1828 vâi các ni
dung sau:
1. Ten, dja chi don v có tài san tu giá:
- Ten dan vj: S& Xây drng tinh Quãng Nam
- Dja chi: S 10 Tr.n Qu Cap, thânh ph Tam Ks', tinh Quàng Nam.
2. Thông tin v tài san du giá:
- Ten tâi san dâu giá: xe 0 tO con nhan hiu Ford Everest; Bin s: 92E1828; Màu san: den-ghi-vàng; Nãrn san xuât, sci dçing: 2005/2006; NuOc san
xut: Vit Nain; So ch ngôi: 7 chô.
- Giá khäi dim: 151.000.000 dng (Met tram näm muoi m& triu dng).
3. Các tiCu chI ly'a ch9n t chfrc dti giá:
- Co cci sä vt cht, trang thit bj can thi& darn bão cho vic d.0 giá di
vâi tài san trên;
- Co phuung an diu giá khá thi, hiu qua;
- TO chirc du giá cO näng 1rc, kinh nghim và uy tin;
- Dii dàng k' hot dng vi S Tu pháp và có ten trong danh sách các t
chirc diiu giá tài san do B Tu pháp ho.c S& Tu' pháp cong b;
- Mirc thi lao djch vi d.0 giá tài sin, chi phi du giá tài san hop 1;

- Tiêu chI khác: uu tiên don vj hoat dng lâu nàm trong linh vrc d.0 giá
tài san và dä du giá thành cong nhiu tài san thanh 1 cüng loai (xe 8 to).
* Hoi so Eham gia lza chpn gom:
so nàng hrc: 01 bQ (có d&y dü Co s& pháp 1, thông tin, tài 1iu chirng
minh näng 1irc, kinh nghim);
- Phi.rcing an du giá: 01 b (bàn g&);
- Mirc thu lao djch vii trong tri.r&ng hçip du giá thành, müc chi phi du giá
trong tnthng hçp dâu giá không thành.
4. Thôi gian, dla dim np h scr
- Th&i gian nhn h so: Tü ngày thông báo dn 16 giä 00' ngày
25/10/202 1 (trong gRi hành chinh).
- Dja dim np h so: Sâ Xây drng tinh Quâng Nam - Dja chi: S 10
Trân Qu Cap, thành phô Tam KS', tinh Quàng Nam.
- HInh thüc np: Np trirc tip (khong nhn h so qua dtrông hru din).
Ngi.thi den np ho so phâi mang theo giây giâi thiu và chrng minh nhân dan
(hoc the can cithc cong dan).
5. Cong b kt qua ha chQn t chfrc du giá
S& Xây dung tinh Quãng Nam s xem xét 1a chçn 01 don vj phü hçip
theo các tiêu chI dâ dua ra dê kS' hqp dông djch vi dâu giá và thông báo cong
khai trên trang thông tin din tir quôc gia ye dâu giá tài san.
(Lwu j: S& Xáy dyng tinh Quáng Nam khóng hoàn trá ha scr dái vol các
do v/ không ducic lira chQn).
Sâ Xây dirng tinh Quãng Nam thông báo d các th chüc du giá tài san
biêt và dang kS' tham gia theo quy dnh./.
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