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THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tố chức đấu giá tài sản Kính gửi: Các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016, để đảm bảo việc bán
thanh lý tài sản được hiệu quả, Viễn thông Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán
đấu giá chuyên, cụ thề như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Viễn thông Đồng Tháp. Địa chỉ: số 83 Nguyễn
Huệ - Phường 1 - TP Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Cáp đồng thu hồi của Viễn thông Đồng Tháp đã kém phẩm chất không sử dụng

được.

Hiện vật để tại kho của Viễn thông Đồng Tháp.

3. Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản (đã bao gồm 10% thuế VAT): 1.483.259.962 đồng (Một tỷ
bổn trăm tám mươi ba triệu hai trăm năm mươi chỉn ngàn chỉn trăm sáu mươi hai đồng,
tương ứng đơn giá đã bao gồm 10% thuế VAT là:
110.542 đồng/1 kg
cáp đồng nguyên liệu quy đổi.

Tổng giá trị lô hàng thanh lý sẽ được điều chỉnh theo khối lượng cáp đồng thực tế bàn giao.
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4. Tiêu chí lựa chọn tồ chức đấu giá tài sản:

Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá
đối với tài sản đấu giá.

Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả.

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: số năm hoạt động 05 năm; có tối thiểu 02
đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại trụ sở, có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề
đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 02 hợp đồng bán đấu giá cáp đồng thành công cho các
đơn vị của VNPT.

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp

luật.

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 04 (bốn) ngày, kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức
bán đấu giá tài sản đến 17h ngày 28 tháng 06 năm 2019.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu Điện.
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Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Viễn thông Đồng Tháp, số 83 Nguyễn Huệ Phường 1 - TP Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 0277^3853727.

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.

Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)

Viễn thông Đồng Tháp xin thông báo để các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng
ký.

Trân trọng!

Công văn 1509 TB VNPT-ĐT-KTĐT
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