CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ÁNH NHẬT
Địa chỉ: Lầu 2, số 18A11, Khu dân cư An Bình, phường An Bình,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.383.9285
Email: anhnhatdaugia@gmail.com

Số: 04/2020/TBĐG-AN

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ÁNH NHẬT.
Địa chỉ: Lầu 2, số 18A11, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Bên có tài sản đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN
GÒ VẤP
Địa chỉ: 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM
3. Tài sản đấu giá: Lô hàng gồm 02 xe tải ben biển số 51C- 076.73 và 51C-162.00 đã
hết khấu hao, đặc điểm cụ thể như sau:
STT

Tên tài sản

Thông tin tài sản

ĐVT

Số lượng

Chiếc

01

Loại xe: ô tô tải
Hiệu xe: THACO FD099
Biển số: 51C- 076.73
Năm sản xuất: 2011
Nước sản xuất: Việt Nam
Số máy: QC480ZLQ*Q101202466D*
Số khung: RNHFD10PZBC074658
1

Xe tải ben BS

Khối lượng bản thân: 2015kg

51C- 076.73

Kích thước bao: 4,310x1,630x2,210 m
Kích thước thùng:
2,280x1,470x1,030m
Chiều dài cơ sở: 2,300m
Năm sản xuất: 2011
Năm đưa vào sử dụng: 2011
Năm hết niên hạn sử dụng: 2036
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Loại xe: ô tô tải
Hiệu xe: THACO TD345-4WD
Biển số: 51C-162.00
Năm sản xuất: 2012
Nước sản xuất: Việt Nam
Số máy: 4100QBZ*U01533761A*
2

Xe tải ben BS

Số khung: RNHF345ACCC092549

51C-162.00

Khối lượng bản thân: 5070kg

Chiếc

01

Kích thước bao:
5.685x2.170x2.580mm
Chiều dài cơ sở: 3.180mm
Năm sản xuất: 2012
Năm đưa vào sử dụng: 2012
Năm hết niên hạn sử dụng: 2037

4. Nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ, hình
thức và phương thức đấu giá:
a) Nơi có tài sản đấu giá: 59/9 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố
Hồ Chí Minh.
b) Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng chẵn).(Giá
trên đã gồm thuế VAT 10%).
c) Tiền đặt trước: 14.250.000 đồng (bằng chữ:Mười bốn triệu, hai trăm năm mươi
ngàn đồng).
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp
danh Ánh Nhật Tài khoản số: 5900.2010.16498 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam Agribank – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong giờ hành chính ngày
17/18/19/08/2020
***Lưu ý: Phí nộp và trả tiền đặt trước trong mọi trường hợp do người tham gia đấu
giá chi trả. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của công ty,
không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.
d) Bước giá: Tối thiểu 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) và bội số của 100.000 đồng
(Một trăm ngàn đồng)
e) Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ(Một trăm năm mươi ngàn đồng/bộ hồ sơ)
f) Hình thức và phương thức đấu giá:
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- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 13/08/2020 và
ngày 14/08/2020 tại 59/9 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí
Minh. Liên hệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp và Công ty Đấu giá
Hợp danh Ánh Nhật để được hướng dẫn đi xem tài sản.
6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký đấu giá tài sản: Trong giờ hành chính
từ ngày 05/08/2020 đến hạn chót 17 giờ 00 phút ngày 15/08/2020 (Trong giờ làm việc
hành chính, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trừ các ngày lễ tết theo quy định) tại trụ sở
Công ty Đấu giá Hợp danh Ánh Nhật và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Gò
Vấp.
7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Ánh Nhật hoặc Công ty TNHH MTV
Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đăng ký mua 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký, Thông
báo đấu giá tài sản, nội quy, quy chế đấu giá tài sản, mẫu phiếu trả giá, các hồ sơ khác có
liên quan (nếu có).

Người đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá có thể đăng ký mua hồ sơ qua điện
thoại ANCo và chịu toàn bộ chi phí dịch vụ chuyển phát nhanh bưu kiện, thư tín
(GrabExpress) và và số lượng hồ sơ bán tối đa: 14 bộ và phụ thuộc vào chỉ thị giãn
cách ly của Thủ tướng chính phủ và chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại ANCo (ĐT:
(0251) 383 9285).
Sau khi mua hồ sơ tham gia đăng ký đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá đăng ký
như sau:
Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:
Đối với cá nhân:
- Bản Photo Chứng minh nhân dân (có chứng thực);
- Giấy ủy quyền trong trường hợp người đến tham gia đấu giá tài sản không phải là
người đăng ký tham gia đấu giá;
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
- Biên bản thảo thuận, ủy nhiệm chi hoặc giấy nộp tiền đặt trước (bản photo) trong
trường hợp nộp tiền đặt trước trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký nếu có thỏa thuận.
Đối với tổ chức:
- Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh (có chứng thực);
- Bản photo Chứng minh nhân dân và Giấy giới thiệu trong trường hợp Chủ doanh
nghiệp uỷ quyền cho người khác đến tham gia đấu giá;
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
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- Biên bản thỏa thuận,ủy nhiệm chi hoặc giấy nộp tiền đặt trước (bản photo) trong
trường hợp nộp tiền đặt trước trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký nếu có thỏa thuận.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 20/08/2020 (Thứ 5)
10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ánh Nhật; Địa
chỉ: Lầu 2, số 18A11, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.
11. Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản:
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (đơn do tổ
chức đấu giá phát hành), nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời
gian quy định theo Thông báo này.
- Người tham gia đấu giá chịu chi phí giao dịch của Ngân hàng (nếu có) khi nộp tiền
đặt trước hoặc nhận tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá) qua hình thức
chuyển khoản.
- Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài sản, đề nghị gởi đơn đến Công
ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp; Địa chỉ: số 179A Dương Quảng Hàm,
phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Ánh Nhật; Địa chỉ: Lầu
2, số 18A11 Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hỏa, tỉnh Đồng Nai
trong thời hạn đăng ký để được trả lời, giải quyết.
- Người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản trúng đấu giá trong vòng 02 ngày
làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản với người có tài sản.
Cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Ánh Nhật.
Địa chỉ: Lầu 2, số 18A11, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.383.9285
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp
Địa chỉ: số 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 028.39853218 – số nội bộ P.KHKD:110
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
ÁNH NHẬT
Nơi nhận:
 Niêm yết tại Trụ sở công ty, nơi có tài
sản và nơi tổ chức cuộc đấu giá
 Lưu: Hồ sơ, VT.
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