CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM
XE CƠ GIỚI

Số: 057/VMTC
V/v đăng thông tin bán đấu giá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Đơn vị có tài sản, đơn vị tổ chức đấu giá.
- Đơn vị có tài sản: Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới; Địa chỉ: Số 18 đường Phạm Hùng,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Đơn vị tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá): Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành; Địa chỉ:
Số 24 ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà
Nội; Điện thoại: 0243.6620.888.
2. Tên tài sản đấu giá: Tài sản cố định không còn nhu cầu sử dụng, cũ hỏng (có danh mục
kèm theo).
3. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT): 31.682.500 đồng (Ba mươi mốt triệu, sáu trăm
tám mươi hai nghìn, năm trăm đồng).
Giá khởi điểm không bao gồm chi phí liên quan đến việc di dời, quản lý, trông giữ tài
sản, xử lý tài sản theo quy định pháp luật, phí thuế khác... Mọi chi phí này do khách hàng
trúng đấu giá thanh toán.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (Trong giờ hành chính): Từ ngày 18/01/2021 đến hết
ngày 20/01/2021 tại Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, Thời
gian cấp và nộp phiếu trả giá; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá; Tiền đặt trước.
a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong
giờ hành chính): Hạn cuối đến hết ngày 20/01/2021 tại Công ty đấu giá.
b. Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 20/01/2021 đến hết
ngày 22/01/2021 tại Công ty đấu giá.
c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ.
d. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày
20/01/2021 đến hết ngày 22/01/2021.
6. Hình thức, phương thức đấu giá:
a. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, bán theo hiện trạng tài sản.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38
Luật Đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành ban
hành.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 9 giờ 30 phút ngày 23/01/2021 tại Công
ty đấu giá hợp danh Phúc Thành.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Cục Quản lý công sản;
- Lưu VMTC.

Phạm Minh Thành

DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
Tên tài sản

TT

Năm sử
dụng

1

Thiết bị đo mầu

2003

2

Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel

2007

3

Thiết bị đo tích hợp

2007

4

Cân điện tử di động nhãn hiệu Load Ranger

2007

5

Cân điện tử di động nhãn hiệu Load Ranger

2007

6

Cân điện tử di động nhãn hiệu Load Ranger

2007

7

Cân điện tử di động nhãn hiệu Load Ranger

2007

8

Cân điện tử di động nhãn hiệu Load Ranger

2007

9

Thiết bị thử độ bền và độ tin cậy của khung xe

2003

10

Bộ nguồn cung cấp điện áp danh định 6V, 12V điều chỉnh
vô cấp

2005

11

Thiết bị đo quang thông

2005

12

Máy kéo vạn năng Shimadzu 50T

2004

