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 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

 BẮC TRUNG NAM 

 

Số:           /TB-BTN 
“V/v thông báo bán đấu giá tài sản” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 

M  cuộc  ấu    : BTN-2021-2107 

 

1.Tên  ịa chỉ tổ chức b n  ấu     tà  sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam 6/4 

Mạc Thái Tổ (tổ 43), Phường Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội. 

2.Tên  ịa chỉ N ườ  có tà  sản: Công ty CP Vận tải biển ABC 

 Địa chỉ: Số 35 đường A, phường B, quận C, tp. HN 

3.Tà  sản b n  ấu    : 38 vỏ container 

Chất lượng: Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng 

Giá khởi điểm: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng) 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% chưa bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển và chi phí 

phát sinh khác. 

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thanh lý của Viễn thông Bắc Giang 

Nơi để tài sản: Tại nơi để tài sản của Viễn thông Bắc Giang  

4.Thờ    an- ịa   ểm xem tà  sản: giờ hành chính t  ngày 15/7/2021 đến ngày 19/7/2021;  

 Địa   ểm xem tà  sản:  Tại nơi để tài sản của Công ty CP Vận tải biển ABC. 

5. Đăn  ký tham   a  ấu    :  

5.1. Thờ    an: 

- Thời gian mở đăng ký tham gia đấu giá: 10h ngày 15/7/2021 

- Thời gian đóng đăng ký tham gia đấu giá: 17h ngày 19/7/2021 

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng. 

5.2. Địa   ểm:  

- VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội;  ĐT 0243.7820483 

- VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, P2, T n Bình, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 028 36208369 

- Hoặc đăng ký trực tiếp qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bắc Trung Nam: daugiabtn.com 

5.3. Đ ều k ện, c ch thức  ăn  ký tham   a  ấu    : Theo điều 38 của Luật Đấu giá. 
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- Khách hàng tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về 

cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác để thực hiện việc đấu giá 

trực tuyến trên sàn đấu giá trực tuyến trên website daugiabtn.com. 

- Đối với tổ chức, cá nh n đã có tài khoản truy cập để tham gia đấu giá trực tuyến trên 

website daugiabtn.com đã được xác thực và còn thời hạn sử dụng, khách hàng tham gia đấu 

giá dùng tài khoản đã được xác thực để tiến hành đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký 

tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung 

cần thiết khác để thực hiện việc bán đấu giá trực tuyến trên sàn đấu giá trực tuyến của Công 

ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. 

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài 

sản theo đúng quy định. 

- Tổ chức, Cá nh n có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: 

www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. 

6. Thờ    an nhận t ền  ặt trước: Ngày 16/7, 19/7 và 20/7/2021 

Tiền đặt trước: 220.000.000 đồng. 

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:  

           Số tài khoản         : 0021 000 372971       

           Tại Ng n hàng     : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội           

           Người thụ hưởng : C n  t  Đấu     H p danh Bắc Trun  Nam. 

7. Hình thức  ấu    : Đấu giá trực tuyến (trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến 
của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam – daugiabtn.com)  

8. Phương thức đấu giá:  trả giá lên theo bước giá. 

-  Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) 

-  Số bước giá m i lần trả giá: n   0, 1, 2, 3, 4, 5. (tối đa không quá 5 bước giá) 

9. Thờ    an,  ịa   ểm m  cuộc  ấu     

-  Thời gian bắt đầu trả giá: 10 giờ ngày 21/7/2021; 

-  Thời gian kết thúc cuộc đấu giá: 11 giờ ngày 21/7/2021; 

-  Địa điểm:  Trên trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá Hợp 

danh Bắc Trung Nam - daugiabtn.com. 

Tổ chức, Cá nh n có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: 

www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. 

 

* Nơ  nhận:  

    - Công ty cp vận tải biển abc (để phối hợp) 

    - Niêm yết tại các địa điểm để mẫu tài sản; 

    - Các trang điện tử để đăng thông tin bán đấu 

giá: 

    - Khách hàng tham gia đấu giá (để thực hiện) 

    - Lưu hồ sơ đấu giá 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

http://www.daugiabtn.com/
http://www.daugiabtn.com/
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