
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

BẮC TRUNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 413/TB-BTN 

“V/v thông báo gia hạn thời gian đấu giá” 

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

                                 

THÔNG BÁO 

Kính gửi: CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY TÂN CẢNG 

Đồng kính gửi: KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

- Căn cứ CV số 230/PCĐT-VTT về việc gia hạn thời gian đấu giá tài sản cần trục bánh xích, 

biển số đăng ký 72XA-0734 đã qua sử dụng. 

- Căn cứ Quy chế cuộc đấu giá số 2402-22-01/BTN ngày 08/02/2022 và Thông báo đấu giá số 

128PL/TB-BTN ngày 09/02/2022  

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam xin thông báo tới Quý Công ty và các 

Khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá lô tài sản: “Cần trục bánh xích, biển số đăng 

ký: 72XA-0734 đã qua sử dụng. Hiệu: Pinguely” sẽ được tổ chức đấu đấu giá lại theo lịch 

như sau: 

1. Lô tài sản: Cần trục bánh xích, biển số đăng ký: 72XA-0734 đã qua sử dụng. Hiệu: 

Pinguely  

2. Giá khởi điểm: 1.012.500.000 đồng  

3. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng 

- 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. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Gia hạn thêm từ ngày 21/02/2022 đến 20h00 ngày 

28/02/2022. 

- Thời gian 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 

Khách hàng căn cứ vào Thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá đã ban hành, để nộp 

hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá 

Hợp danh Bắc Trung Nam theo thời gian thông báo như trên. Trường hợp khách hàng nào 

không đăng ký tham gia và hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định được coi là từ bỏ 

quyền tham gia đấu giá.  

 

Nơi nhận: 

- Đơn vị có tài sản (để phối hợp); 

- Khách hàng tham gia đấu giá; 

- Đăng và dán niêm yết công khai theo quy định. 

- Lưu./. 

P. GIÁM ĐỐC 

 

 


