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❖ Quy định về hồ sơ, giấy tờ khi đăng ký tham gia đấu giá:  

 Khi mở tài khoản, mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khách hàng phải có đủ các 

giấy tờ sau: 

* Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND/CCCD của chủ doanh nghiệp (bản Photo 

Sao y chứng thực hoặc bản copy kèm bản chính để đối chiếu); 

+ Giấy Giới thiệu, Giấy UQ và CMND/CCCD của Người liên hệ nếu không phải chủ 

doanh nghiệp. 

* Đối với cá nhân: 

+ Giấy chứng minh nhân dân (bản Photo Sao y chứng thực hoặc bản copy kèm bản 

chính để đối chiếu) và các giấy tờ khác theo quy định của Pháp luật.  

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. 

 

* Lưu ý khi mở tài khoản:   

1- Khách hàng mở tài khoản sẽ đóng một khoản phí duy trì tài khoản theo thỏa 

thuận; Niên hạn sử dụng và duy trì tài khoản là 12 tháng/lần mở.  

2- Khách hàng muốn mở tài khoản nhưng không muốn duy trì tài khoản bắt buộc 

phải đến mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá như cách đấu giá truyền thống tại 

các điểm mua/bán hồ sơ ghi trong Quy chế cuộc đấu giá (Ghi chú: Phải đem theo đầy 

đủ bản gốc các giấy tờ theo quy định để nhân viên Cty Bắc Trung Nam trực tiếp hỗ trợ 

mở tài khoản. Kết thúc cuộc đấu giá tài khoản này sẽ được khóa trên Hệ thống đấu giá 

trực tuyến). 

3- Với các khách hàng đã nộp đủ phí duy trì mà đăng ký tham gia dưới 5 cuộc đấu 

giá/năm, có nhu cầu nhận lại tiền phí duy trì thì trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết 

thúc thời hạn 1 năm từ ngày nộp phí, khách hàng đến văn phòng Công ty Đấu giá Hợp 

danh Bắc Trung Nam làm thủ tục nhận lại tiền (Khách hàng phải chịu phần thuế giá trị 

gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp). 

ĐIỀU 4. Tiền mua Hồ sơ, tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp: 

1.  Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/khách hàng (Năm trăm ngàn đồng).  

Thời gian nộp: Hạn chót 11 giờ 00 ngày 14/01/2023. 

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: HS-Tên đơn vị-Lô tài sản-Cty Cấp nước Chợ Lớn. 

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

Thời gian nộp: Từ ngày 13/01/2023 đến 16 giờ 00 ngày 17/01/2023 

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: ĐT-Tên đơn vị- Lô tài sản-Cty Cấp nước Chợ Lớn. 

Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội 

dung chuyển tiền theo hướng dẫn này đều được coi là không hợp lệ. 

3. Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản sau: 

         Số tài khoản         : 1024798064 

         Tại Ngân hàng     : Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội           

         Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam 

- Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá được 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam giữ lại làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

http://www.daugiabtn.com/
https://www.vietcombank.com.vn/Ibanking20/Accounts/TransactionDetail.aspx?AID=0669AA2B0163016B3D493C197F926D68CB41CD414028F1EC8EA4E00D7C556AE33F282B0662077A07B02C4FCB26FA78D4&cc=A4C82A69BFF030C06A956D6D9A504416
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