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Cần Thơ, ngàyC tháng 4năm 2022
Só:44t TB-DHG

THÔNG BÁO
Viv bán đấu giá Lô công cụ dụng cụ đã hư hỏng

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hiện đang có nhu cầu bán đấu giá Lô
công cụ dụng cụ đã hư hồng gồm:

1. Thông tin: Máy tính bảng; máy vi tính xách tay; máy vi tính đế bàn,
máy chiếu; ố cứng; máy in; máy tính bảng, máy scan, điều hòa
không khí,...đā hư hỏng.
Hinh thức đấu giá: đẩu giá bằng hình thức bỏ phiếu

Tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá phế liệu phải có Giấy đắng ký kinh
doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất
thải không nguy hại và có Giây phép xử lý theo quy định pháp luật.

2.

3.

4. Giá Khời điểm và tiền đặt trước (đã bao gồm thuế GTGT):

Tiền đặt trước
(VND)

STT Tên tài sản Giá khời điểm
(VND)

Lô côngcụdụng cụ đã hư hỏng1 33.230.000 5.000.000

a.Giá Mua: Tổi thiểu bằng Giá Khỏi Điểm.

b.Thủ tục nộp tiền đặt trước:
- Người Tham Gia Đấu Giá là cá nhân: () bản sao có chứng thực của cơ quan
nhà nước có thẳm quyền (trong vòng 03 tháng); hoặc bản sao có kèm bản
chính đối chiếu của Giấy CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực; và/hoặc (ii) bản chính
Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.
Người Tham Gia Đẩu Giá là tổ chức: () bản sao có chứng thực giấy chứng
nhận đảng ký doanh nghiệp, bản chính Giáy ủy quyền (đối với trường hợp
được ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật) và (ii) bản sao có chứng
thực của cơ quan nhà nước có thẳm quyền (trong vòng 03 tháng) hoặc bản
sao có kèm bản chính đổi chiếu của Giẩy CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực của
người nộp tiền đặt trước.
5. Thời hạn, địa điểm xem tải sản, nhận hồ sơ đăng ký tham gia, tổ chức đấu

giá-
a. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ như sau:

Liên hệ xem Lô Thiết bị: gặp Ông Lâm Đại Nghĩa, điện thoại: 0984
485 859



Liên hệ đặt cọc và hồ sơ đẳng ký tham gia: gặp Bà Mai Ngọc Ánh,
điện thoại: 02923 890095

b. Thời hạn xem tài sản và gửi Hồ sơ đăng ký tham gia: kẻ từ ngày ra
thông báo đến trước 09 giờ ngày 15/12/2022.

Thời gian, địa điễm tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 tại
trų sở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang; Địa chỉ. 288 Bis, Nguyễn
Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

C.

Trân trọng./.
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