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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Tài sản: Cần trục bánh xích, biển số đăng ký: 72XA - 0734 

 

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam  

Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ (tổ 43), Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

2. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng 

    Địa chỉ: Cảng Tân Cảng Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu  

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:  

STT Tên tài sản  
Giá khởi điểm 

(đồng) 

Tiền đặt trước 

(20%) 

01 

Cần trục bánh xích, biển số đăng ký:  

72XA-0734 đã qua sử dụng. Hiệu: 

Pinguely                            

1.012.500.000  200.000.000 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT; Không bao gồm chi phí giao nhận, phí và 

các loại thuế khác (nếu có). Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và 

chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác....(nếu có) sẽ do 

khách hàng trúng đấu giá chịu. 

Đặc điểm tài sản:  

- Năm sử dụng: 2017  

- Năm chế tạo: không rõ 

- Nước sản xuất: Pháp 

- Màu sơn: Vàng 

- Hiệu: Pinguely 

- Công suất động cơ: 320 PS 

- Số máy: 12VA-0353797123-7030 

- Số khung: 4079177 

- Trọng lượng: 125.000 kg 

-  Kích thước (DxRxC): 8.100x5.700x3.400 mm 

- Trọng tải làm hàng: 20 tấn 

- Tầm với lớn nhất: 30 mét 

- Vận tốc nâng: 10 mét/ phút 

- Công dụng: nâng chuyển container 

a) Hiện trạng: Tại thời điểm thẩm định giá cần trục ngưng sử dụng từ năm 2019, do 

không hiệu quả kinh tế, vẫn được kiểm tra khởi động định kỳ, thân cần bong tróc sơn một 

vài chỗ. 

b) Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản thuộc quyền sở hữu của 

Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng quản lý và sử dụng.  

4. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 15/02/2022 đến ngày 16/02/2022  

    Địa điểm xem tài sản: Cảng Tân Cảng Sa Đéc, KCN Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, 

Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3762299. 

Khách hàng liên hệ với Ông Lê Văn Bé Năm. SĐT: 0911.918.585, đăng ký trước để 

được hướng dẫn đi xem tài sản; Khi đi xem tài sản khách mang theo Chứng minh nhân dân, 

hoặc giấy giới thiệu của Doanh nghiệp để trình khi ra vào cổng. 

5. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:  

a) Thời gian bán/nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Gia hạn thêm từ ngày 

09/02/2022 đến 20h00 ngày 26/02/2022. 

b) Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/Khách hàng (Năm trăm ngàn đồng) 
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c) Địa điểm bán hồ sơ, mở tài khoản đăng ký tham gia đấu giá: 

+ Khách hàng tham gia đấu giá tự đăng ký mở tài khoản, mua và nộp hồ sơ trực tiếp qua 

hệ thống đấu giá trực tuyến có tên miền https// daugiabtn.com của Công ty Đấu giá 

Hợp danh Bắc Trung Nam theo hướng dẫn hoặc liên hệ mua hồ sơ và mở tài khoản trực 

tiếp tại:  

+ 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 – Mr Linh: 0913216751. 

+ 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, Tân Bình, HCM  ĐT: 028 36208369 - Mr Dung: 

0903818862. 

6. Đối tượng được tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đã đăng ký mua hồ sơ và 

nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá. 

7. Thời gian nhận tiền đặt trước: Gia hạn thêm từ ngày 21/02/2022 đến 20h00 ngày 

28/02/2022. 

Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). 

Phương thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản theo hướng dẫn tại 

Quy chế cuộc đấu giá. 

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến. 

- Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) 

- Số bước giá mỗi lần trả giá: n =0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (tối đa không quá 6 bước giá). 

- Số lần khách hàng trả giá trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá: Không hạn chế 

9. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá 

- Thay đổi thời gian bắt đầu trả giá:  09h00 ngày 01/03/2022 

- Thay đổi thời gian kết thúc trả giá: 10h00 ngày 01/03/2022 

- Địa điểm:  Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiabtn.com của Công ty 

đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. 

Tổ chức, Cá nhân 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. 

 
* Nơi nhận:  

    - Bên có TS đấu giá (để phối hợp) 

    - Niêm yết tại VP công ty, VP CN, nơi để 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. 

 

.                                                                      

P. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

http://www.daugiabtn.com/

