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So: 40 /TB-VP

Kbang, ngày oJ thông 4 nãrn 202]

THÔNG BAO
Ye vic lira ch911 don vj to chüc du giá tài san
1. Ten, dla cM cüa to chñ'c có tài san du giá: Van phông HDND-UBND
huyn Kbang;
- Da chi: S 78 throng Trn Hung Do, thj trn Kbang, huyn Kbang, tinh Gia
Lai.
2. Thông tin v tãi san du giá: Dâu giá xe ô to FORD, biên s 81A-00416
_ciaVàn phàng HDND-UBND huynKbang,ihênhusau_
- Tài san ban du giá: 01 chic xe ô tO FORD
+ Biên so 81A-00416;
+ S may: WLAT34131O; so khung: IHDFDCMRRD2R01345;
+ NArn san xut: 2002;

+ Loai phuang tin: O to tãi (PICKUP ca bin kép);
+ S nguOi cho phép chO, ch ngM: 05;
+ Khi luçing toàn b: 2.805 kg; Khi 1uçmg bàn than: 1.733kg;
+ Chiu dài ca sO: 3.000 mm;
+ Th tIch lam vic cüa ding Ca: 2.499 cm3;
- Giá khOi diem: 60.000.000 dng (Bang chii: Sáu mu'o'i triu dó'ng chn).
3. Tiêu chI ha ch9n t chfrc dâu giá tài san:
Mci t chirc d.0 giá tài san dàng k phài có dy dü các tiêu chI theo quy djnh
ti khoân 4 Diu 56 Lust Dâu giá tài san sO 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Cii the:
- Ca sO vt cht, trang thi& bj cn thit bào dam cho vic du giá di vói loai
tài san dâu giá;
- Phuong an du giá khã thi, hiu qua;
- Nàng lirc, kinh nghirn và uy tin cüa t chirc du giá tài san:
+ Co ti thitu 02 du giá viên, có dy di bàn sao chirng chi hành ngh du giã,
the dau giá viên, có bâo hiêm trách nhim nghê nghip cüa dâu giá viên theo quy
djnh.
+ Dâ dàng k hot dng vOi SO Tu pháp, có thi thiu 03 hgp dng dã bàn du
giá thành.

- Thi lao djch vi d.0 giá, chi phi du giá tài san phü hqp.
- Ha sa pháp 1'r{ Ban sao chirng thrc tThng k kinh doanh, Giy chIrng nhn
thu tir hoac Quvet dinh thanh lap.
- Các tiêu chI khác phii hçip vói tài san du giá do Vn phàng HDND-UBND
huyn Kbang quyêt &rih.
4. Thô'i gian, dla dim np ha so' dãng k tham gia t chüc du giá:
4.1 Th&i gian thông Mo cong khai: K tr ngày 09/4/202 1 dn ngày
15/4/2021 (I'rong gi& hành chInh).
4.2HEs7gôm:
-01 dan dng k tham gia t chirc du giá;
-01bhasannglirc.
A

4.3 Da them np ho so: Van phong UDND-UBND huyn Kbang; da chi: So
78 di.rng Trân Hung Do, Thj trân Kbang, huyn Kbang, tinh Gia Lai
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Vn phông JIDND-UBND huyn Kbang thông báo d các Ta chüc ban du
giá chuyên nghip biêt và dng k./.
Ncti nit in:
- TT UBND huyn;
- Lãnh dao VP;
- Website huyn;
- Nim y& tai VP HDND-UBND huyn Kbang;
Lmi: VT.
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