
ceNG HoA xA ngr cuu Ncnia vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

MCDG: 1703-22IBTN Hd NAi, ngdy 0t thdng 03 ndm 2022

Qrrv crrE cuQC oAu cn
Thi sfrn tl6u gi6: 01 xe c6u, 02 xe con vdr 20 thi sin kh6c

- Cdn c* B0 luqt dnn sa nwdc CQng hda xd h6i chrt nghia ViQt Nam;
' Cdn cilr LuQt diiu gidtdi sdn sii 01/2016/QH14 rnrdc COng hda xd h1i chit nghTa ViQt Nam;
- Cdn cu NShi dinh 62/2017/I'{E-Cp ngay 16/5/2017 cua Chinh phit

_ -: - Thar hw ddng dich.vu dtiu gid tdi sdn sii; \SAnOZ2iTIEDG.-CDV-BTN ngay t7 thdng 02 ndm
2022 giira Chi nhdnh T6ng c6ng ty CP Dich vu K! thuqt Ddu khi ViCt Nam'- C6ng-ty Ctmg
Dich vw Ddu kh{ voi COng ty Dcfu gid Hry danh Bdc Trung Nam,

.. 96ng JV D6u gi6 Hqp danh Blc Trung Nam ban hdnh Quy ch6 cuoc d6u gi6 tdi san:
"01 xe cdu, 02 xe con vd20 tdi s6n kh6c,, nhu sau:

PUAN I:
TAr sAN oAu GrA, LICH TRiNH THtIc HrE,N oAu crA

DIEU 1. Tni sin dffu gi6 vi gi6 kh&i tli6m
- -al. tat san oau

Ghi chri:

c6Nc TY DAU GIA HoP DANH
BAC TRUNG NAM

- Gi6 trOn dd bao g6m thu6 CTCT, Mgi chi phi liOn quan b6c dd, v6n chuy6n, di
ddi, chuyOn quy€n sd htu tdi sin thanh ly vd chi pf,i pfrat sinh kh6c do kh6ch hdng mua
tning ddu gi6 chfu.

- Tai sdn duoc b6n trgn 16_ theo thUc t6 c6 sao bfunvQy.
- Ngudi c6 gi6 trh cao nh6t hop l€ sE ld ngudi trring AAu gil.
2. Chet luqlg thi sin: Ct, da qua st dUng.
3. Ngudn g6c vir tinh tr4ng phdp lf cia tii sin: LA tai sdn do Chi nh6nh T6ng

cdng ty CP Dich vu Ky thuflt DAu khi viQt Nam - C6ng ry C6ng Dich vu DAu khi qu6i
ly vd sri dUng.

DIEU 2. Thdi gian, tlla tli0m xem tiri sin
1' Thdi gian xem tdi s6n: Gid hdnh chinh tir ngiry 0810312022 tl6n ngiy 09103t2022.

_ (COng ty EAu gi6 H-o. p danh Bic Trung Xam cap giay gi6i thiQu, f.fra.fr hdng tu tien
hQ xem tdi sin vd chiu moi chi phi 1i0n quan dtin vi0c xem tdi s6n).

- Kh6ch hdng kh6ng di xem tdi sAn thi.dugc coi ld da ch6p nh6n ch6t lugng vd s6
lugn8 cria tdi sin d6u gi6 vd kh6ng c6 quyOn khi6u kiQn khi6u npi sau khi da n9[ nO so
tham gia d6u gi5.

2' Di?dii5m xem tdi sin: Tai bdi d6 xe thuQc Chi nh6nh TOng c6ng ty CP Dich vU Ky
thupt DAu khi viQt Nam - cbng ty cing oicrr vu oAu khi; DiQn thoai-Hc";6 - b;;
Trudng: 098 3784545.

(

STT TGn tiri sin O6u ei6 Gi6 kh&i tli6m Ti6n dit trufc
1

01 xe cAu, 02 xe con vd 20 tdi sin
kh6c (c6 danh mr,rc dinh kdm)

1.556.300.000 310.000.000
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DIEU 3. Thdi gian, tlia tli6m bin vh nQp h6 so ding ky tham gia tl6u gi6, tlidu
hQn, cich thri'c tling kf tham gia clffu gi5

1. Thli gian b6n vh nQp hd so ilIng kf tham gia d6u giri: Tir 08 gicr 00 ngdy
0210312022 ddn 18 gid 00 ngdy 1410312022

2. Dia di6m, c6ch thri'c dlng kf m& tiri khoin vi mua h6 scr (theo 2 cdch duoi
(l,ay ):

a) Kh6ch hdng tg dang ky md tdi kho6n, mua vh nQp h9 so trgc tii5p qua hQ thdng ddu
gi6 tryc tuy6n cria COng ty DAu gi5 H-o. p danh Bdc Trung Nam c6 tOn miOn
https://dausiabtn.com qua mang internet,3G,4c,5c ttr m6y vi tinh/diOn tho4i smart
phone ctra minh theo hu6ng d6n t4i trang daugiabtn.com

b) Ho[c mo tdi kho6n vd mua hO so trpc titip tqi cilc dia di6m sau:
+ vP c.ong ty E6u gi6 H-o. p danh Bdc Trung Nam; Dia chi: 614 M1c Thai ro, eufln
CAu Gidy, thAnh ph6 Hd NQi;
Khdch hdng c6 thO ggi dOn c6c sO Oign thoai sau 116 duqc hu6ng d6n (tAi khu v.uc phia
Bdc): ET bdn: 0243.1820483 - ETDD:Mr Linh: 0913216751.
+ VP Chi nh6nh C6ng ty EAu gi6 Hqp danh B[c Trung Nam tai TP HO Chi Minh
Dia chi: 6/5 Pham v5n Hai, P2,TdnBinh, TP Ho chi Minh (khu vyc phia Nam): DT
bdn: 028 36208369 - ETDE: Mr Dung: 090 381 8862.
c) Quy tlinh vii h6 scr, gi6y td khi m& tii khoin vh ding kf tham gia tl6u gii:
Khi mcv tdi khoAn, mua h6 so ddng ky tham gia d6u gi6 kh6ch hdng phai c6 dri c6c

gray to sau:
* D6i vdi t6 chftc, doanh nghiQp, hQ kinh doanh ci th6:

+ Gi6y ph6p ddng ky kinh doanh 1 CVnrrO cria chri doanh nghiQp (b6n Photo Sao y
chring thgc hoflc b6n copy kdm b6n chinh Ae AOi chiriu);
+ GiAy Gi6i thi0u, Gi6y UQ vd CMND cira Ngudi di5n 1i6n hQ mua h6 so neu kh6ng
phdi cht doanh nghiQp.

* DOi vfi ci nh6n:, ^.;,+ Giay ".hyng minh nh6n d6n.(b6n Photo Sao y chring thUc hoflc b6n copy kdm b6n
chinh AO OOI chitiu); c6c loai-giAy td kh6c md ph6p luflt quy dfnh (n6u c6).
- Khi ding ky tham gia cl6u gii trqc tuy6n kh6ch hdng bat buQc ph6i m0 tdi khoAn
ctra don vi ho6c cd nhdn minh (theo hu6ng d6n) tr6n trang ddu gi6 trgc tuy6n cria C6ng
ty pAu gi6 h-o. p danh Bic Trung Nam. CAi gi6y td n6u tr6n sE doq. chgp'vd gti l6n hC
th6ng (HT) dAu gi6 trgc t yCn luu git ngay khi kh5ch hdng tp md tdi khoin ho{c dugc
luu git khi khSch hdng di5n mo tdi khoin vd nQp tryc ti6p cho C6ng ty d6u gi6 Bhc
Trung Nam tai cdc diadi0m bdn hO so.
- Sau l&i hd so kh6ch hdng d[ng ky mo tdi kho6n dugc x6c nhQn hqp lQ, kh6ch hdng sE
dugc c6p mOt iai khof,n tiuy cap, dugc hu6ng dhn vA c6ch su dpng-tai khoan ; cdch trh
gi6 vd c5c nQi dung cAn thi6t kh5c <10 thuc hi6n viQc dAu gi6 tr6n san O6u gi6 trpc tuyrSn
tpi website daugiabtn.com cria c6ng ty D6u gi6 H-o. p danh Bic Trung Nam
- T6 chri'c, c6 nhdn sau khi tdi khoin dd dugc x5c thuc hoflc dd c6 tdi khodn truy cflp cdn
t\Oi lran su dpng OO AAu gi5 trgc py6n tr6n website daugiabtr..o*, dtng tdi kho6n ndy
d6 tiOn hirnh "ddng ky tham gia dAu gi6".

T6 chtbc, Cd nhdn c6 nhu cd,u c6 th€ tim hi€u th\m thong tin tqi trang web;
www.tlousiabtn.com cr)a C6ng ty Dtiu gid Hop danh Biic Trung N"am.
* Luu y khi m& thi khoin:
- Kh6ch hdng mo tdi khoin vd mu6n duy tri tdi khoin ph6i d6ng mQt kho6n phi duy

tri thi khoin theo th6a thufln; Phi duy tri duoc nQp mQt lAn cho m6i ni6n h4n sri dpng
ld 12 thdng 1i0n tUc.
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- Kh6ch hdng khdng mutin duy tri tiri kho6n bat buQc phdi d6n mua vd n6p hd so
dang hf tham gia d6u gi6 nhu hinh thric ddu giltruy6n th6ng tqi chc di6m mua/brin h6
so ghi trong Quy chiS cuQc d6u gi6 (Ghi chr[: Phdi dem theo dAy dri b6n g6c chc gidy ttt
n6u t4i muc c neu tr0n dC nh6n viOn Cty B6c Trung Nam tryc ti0p h6 trg md tdi kho6n).
t<6t thric cuQc d6u gi5 tdi kho6n ndy sE duoc x6a tr0n H0 th6ng ddu gidtruc tuy6n cira
C6ng ty BTN.
- Kh6ch hdng dd tg ddng ky mo dugc tdi khoin trOn H0 th6ng ddu giltryc tuy5n vd nQp

dri c5c khoin phi theo th6a thufln, nhung khdng c6 nhu cAu duy tri tiri khoin. Sau khi
ki5t thric cuQc d6u gi6 minh d6 tham gia, trong thdi hpn 07 ngiry ldm viQc t6i vdn phdng
c6ng ty d6u gi6 Bac Trung Nam ldm thri tpc nhfln lai tion da ding. #7

crDIEU 4. Ti6n mua H6 so, tidn d{t truric, thdi gian, phucrng thric nQp: (u c
1. Ti6n mua h6 so: 500.O0oaongfunach hdng g"am tram ngai d6ng) ;i;

Thcri gian nQp: H4n ch6t 18 gid 00 ngdy 14t0312022 \
,.:NQidungchuy6nti6nghit5:o,H,9tOnngwdi/ran-fich*cthamgiactiiugid,nQp<
fiAn mua hO so 16 tdi sdn thonh li, c(a Cty Cdng DV ddu khi',

2. Ti6n d{t trufc: 310.000.OOOAOng (Ao *a* mudi triQu d6ng)
Thdi gian nQp: Ti .1410312022 d€n 18 gio 00 ngdy t6t03t2oz2

.:\ NQi dung chuyi5n ti6n ghi rdz o'Hg ftn ngu'di/TOi t6 chrbc tham gia cffiu gid, nQp
fidn efit findc 16 tdi sdn thanh g, cfia Cty Cdng DV dhu kh[',.

3. Phuong thrfrc nQp: Chuy6n khoin vio tiri kho6n sau:
SO tai khoin : 0021000440818
Tpi NgAn hdng : Vietcombank - Chi nh6nh Ha N6i
Ngudi thg huong : C6ng ty D6u.gii Hgp danh Bic Trung Nam

. - Sau khi cuQc dAu gi6 k0t thric, ti0n dpt tru6c cira kh6ch hdng trirng d6u gi6 duoc
cdng tl D6u gi6 Ho. p danh B[c Trung Nam gir lpi ldm b6o t6nh thuc irien h;; ;drg
mua b6n vd.dugc hodn trhlqi trong vdng 03 nedy ldm viQc te ttr ngay b6n c6 tdi s6n
thdng b6o bing v6n bin cho iCn to-ctrric"OAu gii xac nhfln khdch hang irrl"g ii";i;;;
nQp dir,ti6n mua tdi ,6n1.

- NOu kh6ng trring ddu gi6 thi khoin ti6n d6t tru6c ctra kh6ch hdng duoc trt lai sau
ruri ket thric cuOc d6u gi6.t arn nnAt ta 03 ngdy ldm viOc n6u kh6ch fra,ig f.nOng vi pham
Quy ch{i ndy. c r ;

Lqo y khi ki6m tra trgng th6i hO scz Sau khi hodn thdnh viQc nQp tiin mua hi so
vd tiin dfit trudc, khdch hdig c6 th€ trg ki€m tra tin nhdn quo u*irt hodc vtto muc
"danh sdch khdch hdng tham gia diiu gid" tai cuQc diiu gid da Aang W de ki€m tra tinh
trgng h6 sct cia minh M tieng ffadc kht cuqc driu gid1id, ,o; nZu"da nQp dt), cdc 6
trong hi so sd dagc ghi chfi "dd n6p". Tradng hqpia nQp il) cdc khodn ti6n niong 116

so chua ghi chtr "dd n6p" hodc chaa nhQn daqc email th6ng bdo "dd dti diiu kiAn
thaln Sia diiu. Sid", khdch hdng phdi khdn truong tiAn h€ vdi D"du gia vi\n th6ng bdo vi
ti.n! trqng hi so cila minh de iaqc xdc nhQn ghq* nhiit OZ tiQng tiadc khi cuoc diiu gid
di€n ra. Sau thdi gian tr€n, mpi th6ng bdo de xdc nhQn lqi hi so cila khdch hdng khing
cdn gid tri.

DIEU 5. Phuong thrl'c vir hinh thric d6u gi6
t. Phuong thric d6u gi6:Trhgi6lOn.
2. Hinh thric d6u gi6: DAu gi6 trpc tuy6n
3 By6c gi6 : 30.000.000 d('ng (Bdng chii: Ba maoi triQu ding)
4 s9 b.udc gi6 m6i l6n tr6: r : 1, 2,3......10 (t6i da kh6ng qu6 10 bu6c gi6)
5. so l6n kh6ch hdng dugc trh gidtrong thdi gian d6u gid: Kh6ng han ch6
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ĐIỀU 6. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá 

- Thời gian bắt đầu trả giá           :  14 giờ 00’ ngày17/03/2022; 

- Thời gian kết thúc cuộc đấu giá: 14 giờ 45’ ngày 17/03/2022; 

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

danh Bắc Trung Nam (daugiabtn.com). 

 

ĐIỀU 7. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ 

khi biên bản đấu giá trực tuyến được xác lập; Hợp đồng được ký kết giữa Người có tài 

sản đấu giá và Người mua được tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 46 Luật đấu giá. 

- Trường hợp có thỏa thuận ký kết 03 bên giữa Người có tài sản đấu giá, Người mua 

được tài sản đấu giá và Người tổ chức đấu giá, thì Người mua được tài sản đấu giá phải 

trả phí dịch vụ cho Tổ chức đấu giá (phí dịch vụ do các bên thỏa thuận và được ghi vào 

hợp đồng mua bán tài sản đấu giá). 

2. Nội dung Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Dựa trên Thông báo đấu giá, Quy 

chế cuộc đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

PHẦN II 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

 

ĐIỀU 8. Người được và không được tham gia đấu giá tài sản 

1. Người được tham gia đấu giá: 

a) Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng 

lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (Theo quy định từ điều 23 

đến điều 25 của Bộ Luật dân sự); 

b) Đối với cá nhân, tổ chức: Là các cá nhân, doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân 

theo quy định của pháp luật; 

c) Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu 

giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về 

điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. 

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình 

tham gia đấu giá. 

2. Người không được tham gia đấu giá: 

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời 

điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; 

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người 

trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột 

của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; 

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định tài 

sản của người khác theo quy định của pháp luật; 

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c 

khoản này; 

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng 

đối với loại tài sản đó. 
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e) Ngwdi ctd ctdng ki, thay gia ctQu giri nhwng nQp tiin ctfit trwdc khhng ghi nQi
dung lAy dfi nhw hwdng ddn iqi Diiu Z, cnuy\i khOng drt s6 fiin theo quy itlnh vd
chuyOn khilng itfing tdi ihodn ghi trong guy inO cupc iau giti,'.

DIEU 9. NOi quy phdng ddu gi6 tnpc tuy6n:
Giii thich til ngii:
- "P.!dng.96, gi6 tryc tuyiSn cho m-dt.cuQc ddu gi6" ld phdng ddu gia ducrc m0 tr6n

trang d6u gi6 t4rc tuy0n cria Cdng ty E6u giq H-o. p danh B[c Trung Nam, vir duoc mo
li6n tpc 2417 ti thdi diOm th6ng b6o d6u gi6 A6n thoi diem k6t thric JuQc dAu gi6.

- "Gid hi6n thi tr6n HQ th6ng dAu gia trgc tuy5n" ld gid duqc l6y lam ch"uAn AC Uat
dAu vd krit thric cuQc d6u'gi6 cfl"ng 

"rr,i 
Ja giai qirvOt .aJrrrrc" ;it, kht6" [tc" i;6; ;j

trudc phSp luQt.

Cic quy tlinh cu th6:
1. Nguoi c6. tiri sin: Duoc tO chric d6u gi6 cAp "mQt thi khoin rl{c biQt,, dC dang

nhpp vdo hQ th6ng (vdo phdng d6u gi6) vd thuc hiQn c6c quy6n vd nghia vu sau:
- Ki0m tra lpi todn bQ trinh tg thri qrc cria cuQc ddu gi6,.

- Quan s6t vd chring ki6n todn bQ qud trinh tr6 gid, ciakh6ch hdng.
- Kybi0n bin cuQc ddu gidsau khi cuQc d6u giZ kOt thric.
2. D6i vfi tl6u gi6 viOn, Nhfln viOn kf tfruat, thu ky cuQc ddu gi6:
- Phai vdo trang diOn tri d6u gi5 trgc tuy6n tru6c gid mo cuQc d6ri gi6 45 phft.
- Phai thdng b6o email hoflc diqn tho4i nhic cho tdt cd kh6ch hdng chuAn bi vdo

phdng_ d6u gi6 tru6c gid mo cuQc dAu gi6 30 phrit rl0 tham gia di€m danhl
- Ki6m tralqi viQc di6m danh cria khdch hdng tru6c gio mo cuQc dAu gi6"
- Gi5m s6t, theo d6i todn !0 q"a trinh, diSn bii5n cta cu6c d6u gi6.
- Xt-l)i c6c trudng h-o. p b6t khi kh6ng xdy rutrong qu6 trinh diEn ra cu6c dAu gi6.
3. Ddi vrii nguoi tham gia d6u gi6:

' - Phai ch6p hdnh nghiCm chinh Qyv ch6 d6u gi dvd ckcquy dinh kh6c cria ph6p luat;
- Phai truy cflp vdo hQ th6ng vd 6n nrit "dirim danh" tru6c thoi di6m di0n ra cu6c d6u

gi6 vd li6n hQ vdi td chric dAu gi| hy sO Aign tho4i cria E6u gi6 viOn (DGV) AC i6n trg
khi cdn thi6t.

l1*u V.t. -ryfJ 
diqm danh chi xu6t hiQn tr6n hQ thting trufc thdi tli6m di6n ra cuQc

tl6u gi6 tn 30 phft, Nr[t tli6m_danh sE bi5n m6t t<tri cuQc tl6u giitbilt rliu.Tru]ng
hqp kh6ch hirng vho phdng tl6u gi6 srfm hon (30 phqt trufc gid mO cuQc d6u gii)
vh muQn hon (tcri gid m& cuQc tl6u gi6) sE khdng th6y c6 nrit di6m danh tr6n mirn
hinh.

. - NguOi khdng 5n nrit "di6m danh" coi nhu khdng tham gia cuQc ddu gi6vd bf rn6t
s6 ti€n ddt tru6c;

- Kh6ch hdng d5 6n nrit di6m danh d6n thoi diOm diSn ra cu6c d6u gi6, b6m'vdo muc
"danh srlch cuQc tISu gi6 dang diSn ra" vdo cudc d6u gi6 minh thail gia dC ti6n hdnh
trd gi6;

- Ngudi tham gia d6u gi6phtLivdo phdng ddu giddring gid quy dinh;

. 
- Trong thdi gian di6n ra cu6c d6u gi6 trgc tuyi5n (tfntrtri thdi di6m Uat OAu d6n khi

k6t thric cuQc d6u gi6) nguoi tham gia d6u gia phai dlng nh4p vd truy cdp vdo cuQc d6u
gi6 tryc tuy6n-d6 dang ky d0 tham giuua gia.

- Trong su6t thdi gian di6n ra cuQc diu gil, kh6ch hdng han cfr0 OC mdn hinh di6n
tho4i/m6y tinh cria minh bi tat. Trong trudng h-o. p mdn trinfr bi tat, dC nghi khdch hdng
dang nhflp lai (n6u bi tho6t tdi khoin ra) hoac tiitqi cuQc d6u gi6 md,iirrr dang tham
gia.

^^- 
Trudlq hqP. yi lv 9o 9frl$a kh6ng khdng thO tham gia trh sia thi phii b6o cho

COng ty Edu gi6 H-o. p danh Bdc Trung Nam qua s6 Aipn thopi cria D6u gi6 vi6n diou

::0i

NG

rA tt

Inul

srAi
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hdnh cuQc.d6u gi6 vd sau d6 grii don trinh bdy 16 ly do; dcrn phii c6 x6c nhAn cria co
quan c6 thdm quyOn noi xiy ra sg vi6c.

- Ngqcri tham gia dAu gi6 cAn chuAn bi m6y tinh, he th6ng t<Ct nOi n5i mang, dudng
truy0n16t nhAt Oe truy cat trong thdi gian trh gi6. C6ng ty Diu gi6 Ho. p danh'BEt truni
Nam khdng.chfu tr6ch nhiQm trong nhtng trudng ho. p l6i kh6ng ph6i do hQ thdng d6u
gra truc tuyen gay ra.

_- Trong trudng hop khdng tnO tet nOi Otln hQ th6ng d6u gi6 truc tuy6n trong thdi gian
r.x ^ -adiOn ra cuQc dAu gi6, kh6ch hdng phii th6ng b6o ngay d6n v6n phdng C6ng ty DAu gi6
Hgp danh Bic Trung Nam ho{c rO OiCn thoai criabCV di6u hinfr *0. O5,r-gi6 de-c6
nuong grar quyet.

- Trong qu6 trinh tri gi6.Kh6ch hdng kh6ng bi h4n ch6 s6 lAn tri gi6.
- Nguoi nit lai gi6 dl,trA sE bi tru6t quyAn tham gia rlSu gi6 vd bi mAt tiOn dflt tru6c.
- Nguoi trfng gi6 PhAi ky Bi6n bin cuQc d6ru gi|trong thdi gian quy dinh tai DiAu 14

Quy ch6 cudc d6u gi6.
Hudng d6n kh6ch hirng tham giatrh gi6:
Kh6ch hing dfl 6n nft *di6m danh", tl6n thrri tli6m di6n ra cuQc d6u gi6 b{m

vio mgc."danh sdch cic cuQc d6u gi6 tlang di6n ra", viro cuQc tl6u gi6 minh tham
gia tI6 ti6n hinh tri gi6.

Trtich nhi€m cfia khdch hdns thom sia itdu eiti:
- Khdclt hdng phiti trg trang b! mtiy mdc,_thiAt bi, ilwdng truyin aa AAm bdo viQc

ttdng k! dhu gid rtfing hgn theo Thilng bdo ddu Siti;
; Phfi chinh gid hiOn th! trOn thiet bi cfia minh trilng vdi gid hihn th! trin Hp

tltdng itdu giri;
-. Khdch hdng pltiti c4ng cdp ch{nh xttc, ildy rtfi cdc thilng rin, tdi tigu hO so tgi

Diiu 3 Quy chO niiy.vd tiOn-nain Qo fii khortn-fiuy cQp hQ th"6ng iheo hwbng ddn ift
cting k!,,tham gia ttiiu giri;

- Tdt cd khdch hdng ttdng k!, tham gio itiiu giti phdi chlu trdch nhiQm vi vipc bao
mQt vii str dqtng tdi khodn truy cQp trln llebsite daugiabtn.com;

- Mpi s4r iliiu chlnh giiiy td, hi so c_fia ngwdi iting k!, tham gia ildu giti chi ttwqc
xem xdt vd girti quyOt trong thdi hgn tiOp nhQn hO so-Adog k!, thom gia iilu giti chwa
kd iltrtc.

DIEU 10. Trinh tp, di6n bi6n cuQc d6u gii.
- CuOg dAu gi6 ducvc t6 chric khi c6 ttr 0i@ai) nguoi tro 16n d[ng ky tham gia mua

tal san oau gla.
- E6u gi6 viOn phii d[ng nh6p vdo hQ th6ng tru6c gid m& cu6c d6u gi6 tdi thi6u 4S

phft vd phai di0m danh kh6ch hdng tham gia d6u gi6 v:a theo doi toan bf,quA trinh diSn
ra cu6c ddu gi6.

- Nguoi c6 tdi sin phii cu dpi diQn truy c4p vdo hO th6ng diS tham gia vd gi6m sdt
cuQc d6u gi6, khi ph6t hiQn hoflc nghi ngd c6 ti6u cgc cria khTch hdng trong viQc th6ng
d6ng dim giaphhiblo ngay cho d6u gi6 viOn dtrng cuQc d5u gi6.

- Trudc thoi diOm md cu6c ddu gi6 30-40 pfuit Hp th6ng d6u gi6 trgc tuy6n sE gtri
vdo email cho t6t ch cic kh6ch hdng dri iliOu kiQn tham gia OAu gia O6 nhic kh6ch hing
vdo 6n nrit diOrn danh vir tham gia d6u gi6 dring thdi gian quy dinh.

- I(h6ch hdng tham gia dAu gi6 phii dlng nhAp vdo hQ th6ng vdo phdng d6u gi616 tai
sin cria rninh dd dang kyi trong thoi gian md cu6c dAu gi6 vd 6n nrit "Ei6m danh". M6i
kh6ch hdng dugc cAp mQt md s6 kh5ch hdng (md sO ndy dugc c6p ri6ng cho ttrng cuQc
d6u gi6).

- TrCn giao diQn trang diu gi6, kh6ch hdng c6 dAy dti th6ng tin vC cuQc ddu gih, gid
trh cao nh6t friqn t4i, hiOn thi thdi gian cdn l4icria cuic d6u gi6.
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- Kh6ch hdng lga chgn gi5 trh.vit bAm nrit trh gi6 dO grii lOn hQ thdng. Tai nrit " Trh
8r.6" trcn mdn hinh c6 hiOn thi d6u: (- +) kh6ch t arg m,i t6 gi6lva.r,9" (a6u - hodc
oAu + cho m5i 16n minh muon tra) (vd: icrra.r, *u6nira 10n 5 bu6c gia trribAm a6u f +
lAn -ly do : * ! IAn do Hq thdng- d5 m{c dinh "gi6 hiOn tai" lit gi6 cao nh6t + mQt tuOc
gi5) sau d6 b6m nrit "tri gi6" d6 grii l€n hQ th6ng nhu v{y trb gi6 se duoc x6c nhdn ld
hqp lQ; trudng h-o. p bdm ddu + nhi6u hcrn nhu vi du trOn hQ th6ng se x6c nhlln trh gia
kh6ng hqp lQ.

- Trong thdi gian diSn ra cuQc ddru gi6, kh6ch hdng chi xem duoc lich sri trh gift cta
minh_vd gi6.trd cao nh6t @i ttrng thdi di6m di6n ra cu-6c d6u gi6.

- HCt thdi gian trd Eiit ddu gi6 vi6n bAm nrit x6c nhqn k6t qu6 cuQc d.6u gi6. Nguoi c6
q]6t:4h-o.p lQ cao nh5'i vd nhanh nh6t dusc hQ th6ng ghi nh6nsE ld nguoi;;;s Ea, eia. ."-\
He th,ong se grii email th6ng b6o cho ngudi trring ddu gi6,vd tAt ch cdc kh6ch hdng tham \(
gia ddu gi6. TY

- KCt qui cuQc ddu gi6 trgc tuy6n duoc ddng cdng khai tr6n hQ th6ng thdng tin d6u JP DAI

gi6 trgc tuy6n daugiabtn.com cira Cdng ty d6u gia ear Trung Nam. .tG NAI

_-4
DIEU 11. Gi6 tri hqp lQ vn gi6 trfng tl6u gi6 P
1. ci6 tri hq'p IQ:

- Ngudi tham gia d6u gi6 dAu tiOn phAi trh gi6 it nhdtbing gi6 khoi diOm, ngudi tr6
gi6 sau phdi tr6 gi6 cao hon ngudi trh gi6,tru6c it nhdt 01 bu6c gi6 vd kh6ng duoc vugt
qu6 n bu6c gi6 (n: gi6i han so lugng buoc gia cho m6i tAn trh gi6, duoc quy airn cp th6
trong ttng cuQc d6u gi6).

- Kh6chhdng dang ldnguoi c6 gi|trhcao nh6tmd trhgi|titip thi h0 th6ng s0 b6o
"gi6 khdng dugc ch6p nh0n". Kh6ch hdng chi dugc trh gilldn ti0p theo khi da ;6 ngudi
trh gi6 cao hnn gi| ctaminh dang tr6.

- Kh6ch hdng c6 gi6trhth6p hon giltrh cao nhAt hi0n thi tron mdn hinh (do b6m nrit
chflm ho4c gi6 trh.cao hon quy dinh).tr6n h€ th6ng s0 b6o "gi6 kh6ng dugc chdp nhdn".

-- 
GiA til ctatdt cd kh6ch hdng d6u duoc hQ t[6ng tU dQng ghi nhan trong thdi gian

1.^ ^ a^oten ra cuoc oau gla.

?. GiSt trring tl6u gi6: li mric gi6trhhqp l0 cao nh6t vd nhanh nhAt trong thoi gian
di6n ra cuQc dAu gi5 theo ghi nh4n cfia hQ thdng dAu giri trqc tuy6n.

3. Rft l4i gi6 di tri:
- Chi duoc rrit l4i gi6 ddtri trong thdi gian d5,u gi6.
- Chi nguditrtt gi6 cao nh6t c6 quyen rut lai gi6-ddtrh.
- Ngudi rft lai gi6 ddtri se bi tru6t quy0n ddu giavd bi tich thu tien dflt tru6c.
- Sau khi nguoi trh gi6 cao nh6t nit lai gi6 dd tr6 h0 th6ng ddu gi6, truc tuy6n sd r\r

dQng c4p nhdt:
N6u ld l6n tri gi6 dAu ti€n: cuQc. diiu gid ti€p tuc ttr gid khdi diam
NCu kh6ng phai ld lAn th gi6 dAu ti6n: Cu\c diiu gia ti€p ttlc tir mac gid trd hqp t€

cao nhiit vd liin ki trudc dd.

DIEU 12.DAn gi6 trong trudng hgp chi c6 mQt ngudi tling kf tham gia cl6u gi6,
mQt ngucri tham gia d6u gi6, mQt ngucri trh gil,mQt ngudi ch6p nhfln gi6.

ViQc ddu gi6 tdi sin trong truong hqp chi c6 m6t ngudi dqng ky tham gia d6u gi6,
mQt ngudi tham gia ddu gi6, m-Qt nguoi trh giir, m6t ngudi ch6p nh4n gi6 chi duoc ti6n
hdnh sau khi da t6 chric cuQc d6u gi6 l6n dAu nhung kh-6ng thdnh vd rluqc thgc hiQn nhu
sau:

1. Truong ho-p d6u giA tdi s6n theo phuong thhc tilgi5 16n, khi da hOt thoi han ddng
kf tham gia md chi c6 mQt ngudi ddng ky tham gia d6u gi5 hodc c6 nhiOu nguoi d6ng
ky tham gia d6u gi6 nhung chi c6 *9t ngr'roi tham gia cu6c ddu gil,, hodc c6 nhiAi
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ngudi tham gia cuQc dAu gi5 nhung chi c6 mQt ngudi trh giit, ho{c c6 nhi6u nguoi trA
gi5 nhung chi c6 mQt nguditrh gi6 cao nhAt vd bing gi5 khoi di6m thi tai s6n dugc b5n
cho ngudi do n6u ngudi c6 tai sin d6u gi6 d6ng y bing vdn b6n.

2. ViQc dAu gi6 tdi sin theo quy dinh tai khoin 1 DiOu ndy chi dugc titin hdnh sau khi
dd thUc hiQn dAy dri trinh tg, t\ri tUc dAu gi|tti s6n theo quy dinh ctia Luflt d6u gi6 vd
kh6ng c6 khi6u n4i li6n quan di5n trinh tu, tht tpc cho d6n ngay t6 chric cuQc Aau gia.

DIEU 13. Quy tlinh vG viQc rrflt l4i cl5ng kf tham gia tl6u gi5
Trudc ngdy mo cuQc.d6u gi6 01 nBdy, kh6ch hdng c6 th0 rutlai dang klf tham gia dAu

gi6 md kh6ng bi m6t tiAn dflt tru6c Jrong trudng hqp c6 thay ddi ,C giamrOi rliOm, sO

luong, ch6t lugng tai sf,n d5 ni6m y6t, thdng b6o c6ng khai hoflc do trucrng hcyp b6t kh6
kh6ng. Vi6c rrit lai dlng ky.tham gia d6u gi6 ph6i dugc thlrc hiQn bing v[n bin c6 cht
ky cira ngudi c6 thAm quyA!. KhSch hdng rrit 14i ddng ky tham gia d6u gi6 sC khdng
duoc hodn tr6 lai ti6n mua ho so tru trudng hop cuQc dAu gia khong t6 chric.

DIEU 14. Bi6n bin cuQc tl6u gi6 trgc tuy6n
1. Bi6n bin cuQc d?N gi6 tr.uc tuytln phii dugc lflp tai thdi tli0m k6t ttuic viOc tri gi6

ngay khi cuQc d6u gi6 trgc tuytin ktit thric vd c6 chr ky cria EAu gi6 vi6n ili6u hinh cri6c
-Id'du giit, nguoi ghi bi0n ban, dpi di6n ngucri c6 tdi sin ddu eid vd chuy6n cho ngudi
tning d6u gia. n"i6n b6n dugc lfp thdnh 0iban, Td chric dau giZ 01 bdn, ,rguoi c6 tdisan
01 bin vd chuy6n 03 bAn cho ngudi tning d6u gi6 ky.

.2. Nguoi trring ddu gi6"ch0m nh6t sau 0? nguy ldm vi6c fe ttr thcyi rlitim k6t thfc cu6c
ddu gi6 phii li6n h0 v6i tO chric d6,u gi6 Oe qr tiOn Uan cu6c d6u gi6. eu6 thdi han d3
ngdy ngudi trung dAu gi5 kh6ng kf bi6n bdn cuQc dtu gi|trgc tuyiSn dugc coi la tt chOi
ky bi6n bin d6u gi6, kh6ng chAp nh6n giao k6t h-o. p d6ng mua b6n tdi sln dAu gi6 hoac

ld:"* chAp nhan mua tdLi sin dAu.gi6. Kho6n ti6n d6t tru6c cria ngudi ndy khdng dugc
hoan trA, s6 ti0n nay thuoc vd nguoi c6 tai sAn d6u gi6.

3. Trong trudng h-o.p cu6c d5u gi6 c6 nhiOu kh6ch hdng tham gia d6u gi6 nhung chi
c6 mOt \ha{, hdng tham gia trh gi6 vd trh gi6 bing gi6 khoi di6m thi Bi0n ban d6u gi6
truc tuy6n v6n dugc 10p. ViQc quytit dfnh b6n tdi sAn trong rrudng h-o. p ndy thuQc quy:Cn
cria ngudi c6 tdi sin d6u gi6 trdn co sd c6c quy dinh tai DiEu 49 ru4t a6u gia.

DIEU 15. Tiiin tl{t tru6'c v}r xfr If ti6n d{t tru6c
1. Nguoi tham gia d6u gi6 ph6i ndp ti6n dflt tru6c theo dring thdi gian quy dinh tai

Quy chO cuQc d6u gi6.

.2. Nguoi tham gia ddu gi6 c6 quyAn ttrchOi tham gia cuQc d6u gi6 vi dugc nhfln lpi
ti6n ddt tru6c -trong trudng hqp c6 thay d6i vA gi6 khdi di6m, sO lugng, chit fugng tdi
sAn dd ni6m yt5t, thdng b6o c6ng khai; truong hqp khodn ti6n dat tru6c ph6t sinh ldi thi
ngudi tham gia dAu gi6 duoc nhfln ti6n lai d6.

3. TO chric d6u gi6 tiri sin c6 tr6ch nhiOm trd lai kho6n ti6n dat trudc vd thanh to6n
ti6n ldi (ni5u c6) trong trudng ho. p nguoi tham gia d6u gi6 kh6ng trung ddu giltrong thdi
han 03 ngdy ldm viQc kO tu ngdy ktit thric cuQc dAu gia no6c *.,g thdi han kh6c do c6c
b0n th6a thufln, trtr trudng h-o. p quy dinh tpi khoin 5 EiAu ndy.

4. Trudng hcv. p trring dlru gi|thi kho6n ti6n <14t tru6c vd ti6n lai (ntiu c6) dugc chuyi5n
thdnh ti6n dpt cgc d6 b6o dim thuc hiQn hqp d6ng mua b6n tdi sin diu gid hodc tirgc
hi6n nghia vu mua tdi s6n dAu gi5 sau khi duqc co quan c6 th6m quy6n ph-6 duyQt. Viqc
xu ly ti6n dat coc thuc hi6n theo quy dinh cria ph6p iuat ve ddn sp^vi ql'ry einn kh6c cria
ph6p lu{t c6 liOn quan.
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5. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá (không ấn nút điểm 

danh trong thời gian 30 phút trước khi diễn cuộc đấu giá) và không thuộc trường hợp 

bất khả kháng; 

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 

9 Luật đấu giá tài sản cụ thể: 

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký và tham 

gia cuộc đấu giá; 

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu 

giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả 

đấu giá tài sản; 

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; 

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết 

quả đấu giá tài sản; 

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. 

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá 

tài sản; 

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá 

tài sản; 

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản. 

 

ĐIỀU 16. Quy định thời gian và hình thức trả tiền đặt trước: 

- Tiền đặt trước sẽ được trả lại cho khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể 

từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. 

- Hình thức trả tiền đặt trước: Chuyển khoản qua ngân hàng, theo nguyên tắc tiền 

chuyển đến từ doanh nghiệp, cá nhân nào sẽ được trả về cho doanh nghiệp, cá nhân đó 

phí chuyển khoản do khách hàng chịu. 

 

ĐIỀU 17. Trách nhiệm về chất lượng tài sản 

Tài sản được bán theo đúng cơ sở thực tế mà khách hàng đã trực tiếp xem, kiểm tra 

trong buổi xem xét hiện trạng tài sản do bên có tài sản đấu giá tổ chức. Bên có tài sản 

chịu trách nhiệm bàn giao số lượng, khối lượng tài sản theo hiện trạng thực tế mà khách 

hàng đã xem tại nơi để tài sản.  

 

ĐIỀU 18. Giải quyết khiếu nại 

- Thời hạn nhận khiếu nại về kết quả đấu giá: 24 giờ tính từ thời điểm kết thúc cuộc 

đấu giá. Khách hàng khiếu nại phải trực tiếp đến Văn phòng công ty Đấu giá Bắc Trung 

Nam cung cấp tài liệu và bằng chứng để khiếu nại, Công ty Bắc Trung Nam chỉ tiếp 

nhận khiếu nại của khách hàng trên cơ sở các khiếu nại được viết bằng văn bản có chữ 

ký và dấu của người có trách nhiệm. 

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến cuộc đấu giá chỉ được giải quyết theo 

luật khiếu nại của pháp luật Việt Nam. 

 

ĐIỀU 19. Điều khoản thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên, 

mọi bổ sung, thay đổi trong Quy chế này phải được thực hiện bằng văn bản. 

Các quy định không ghi trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của 

Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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T5t cA kh*ch h&ng tham gia dfru gia vi nh*ng nguoi.c6 li0n quan cfi trirch nhi0tn thuc
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