
CONG HOA XĀ HOI CHŮ NGHĪA VIĘT NAMCONG TY Cp DUOC HĄU GIANG Dộclập-Tydo-Hanhphúc
Can Tho, ngày tháng 02 näm 2021

S6: 0s4/TB-DHG

THONG BAO

Vv ban dau giá tài sàn

Công ty Co phàn Droc Hậu Giang hiện đang có nhu càu bán đáu giá tài
san nhw sau:

1. Thong tin:
só máy SókhungGiáy dang kýXe ôtô Sô

chô/Tron
9ttai

Nhän hiệu
| Năm
san
Xuat

ST

30A-009.28 só 181052 do Công an

04/11/2013

RL4BH9FK3DTOYOTA
CAMRY
ACV51L
JEPNKU

2013 5 cho 1AZ-
E27789 6001808thanh phó Hà Nội cap

65C-010.96 Só 017019 doCông an KIA
K270011

RNYKCA252B2011 800 kg2 2-
589846 Co84589TP.Can Tho câp

09/03/2017

Só 016261 doCông an
TP.Can Tho cap
23/01/2017

800 kg RNYKCA252B201165C-010.97 KIA
K270011

J2-
589845 CO84588

só 0002992 do Công an ISUZU
TP.Cân Tho câp
10/09/2007

523894 JAANHR55E74 65M-3013 2007 1.200 kg
7101813NHR55ET

HQ-TK1,2

Hinh thúc dáu giá: Ðấu giá báng hinh thúc bò phiéu

Giá Khoi diem và tiên đặt truóc (đä bao gôm thuê GTGT):

2.

3.

XE Ô TÒ Giá khoi diêm
(VND)

Tièn dat truóc (VND)STT

76.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

30A-009.28

65C-010.96

65C-010.97

65M-3013

760.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1

2

3

4

a.Giá Mua: Tôi thiều bàng Giá Khôi Ðiem.



b.Thù tyc nộp tiên đặēt truóc:
Nguroi Tham Gia Ðáu Giá là cá nhân: () bàn sao có chúng thyc của co quan
nhà nuóc có thâm quyên (trongvong 03 tháng); hoặc bàn sao có kèm bån
chinhđôi chiėu của Giáy CMND/Hộ chiểu còn hiệu lyc; vàlhoãc (ii) bân chính
Giây ùy quyên trong truòng hop đuoc üy quyên.

- Nguroi Tham Gia Ðáu Giá là tó chúc: () bån sao có chúng thyc giáy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp, bån chính Giay ůy quyên (đói vói truòng hop
duro'c úy quyên từ nguòi dại diện theo pháp luật) và (i) bän sao có chúng
thuc cua co quan nhà nróc có thâm quyên (trong vòng 03 tháng) hoặc ban
sao có kèm bàn chinh đôi chiểu của Giáy CMND/Hộ chiėu còn hiệu luc cùa
nguroi nộp tiên đặt truóc.

4. Thoi han, dia diém xem tài sän, nhận ho so đäng ký tham gia, tó chức đáu giá

- Liên hêxem tài sån: gåp Ông Huyh Thanh Hung, dien thoai: 0932

Lien he dat coc và hô so đăng ký tham gia: gåp Bà Mai Ngoc Ánh,

b. Thoi han xem tài sän và gùi Hò so đăng ký tham gia: kë từ ngày ra

a. Các cá nhân, to chrc có nhu càu vui long liên hê nhur sau:

750 618

diên thoai: 02923.890.095

thóng báo dên truóc 09 giò ngày 05/03/2021.
C. Thoi gian, dja diềm to chức đấu giá: 9 giò 30 phút ngày 12/03/2021 tai
tru soCông ty Co phán DuocHậuGiang;Ðja chi. 288 Bis, Nguyēn
Vän Cü, phuong An Hòa, quán Ninh Kiều, thành phó Càn Tho.

DinhkèmQuydinhbánđáugiátàisán)
Trân trong./.
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