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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá lô VTTB thanh lý (lô 2.2020)
Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-PCHP ngày 08/7/2020 Phê duyệt giá trị
khởi điểm lô VTTB ứ đọng, kém, mất phẩm chất, để thông báo lựa chọn đơn vị
tổ chức đấu giá ( lô 2.2020);
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu
giá lô VTTB thanh lý ( lô 2.2020), cụ thể như sau:
1.Tên đơn vị chào bán : Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng;
Địa chỉ: Số 9 – Đường Trần Hưng Đạo- P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hồng Bàng
– TP.Hải Phòng, Việt Nam;
Điện thoại: 0225.8820788; 0225 8820788 (máy lẻ: 139) – e-mail:
Thuhp2710@gmail.com;
2.Tài sản đấu giá: Lô VTTB tồn kho, ứ đọng, thu hồi, kém phẩm chất, lạc
hậu kỹ thuật, chậm luân chuyển, không còn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu
quả năm 2020 ( lô 3.2020);
3.Giá khởi điểm : 3.262.721.994 đồng ( Ba tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu,
bảy trăm hai mươi mốt nghìn, chín trăm chín mươi tư đồng) – chưa bao gồm
VAT;
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có
đầy đủ các tiêu chí theo quy dịnh tại mục 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản số
01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 như sau:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với
loại tài sản đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:
+ Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá;
+ Có tối thiểu 3 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty, có
chứng chỉ hành nghề do Bộ Tư pháp cấp;
+ Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá: Bản sao chứng nhận đăng ký kinh
doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, có nghành nghề kinh
doanh theo quy định pháp luật;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản áp dụng theo: Thông tư số
45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
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- Các tiêu chí khác: Không có vi phạm trong quá trình thực hiện đấu giá
trong ba năm trở lại đây ;
5.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: Trước 14h00’ ngày 13/7/2020;
- Địa điểm : Văn thư – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải phòng, số Địa
chỉ: Số 9 – Đường Trần Hưng Đạo- P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hồng Bàng –
TP.Hải Phòng, Việt Nam;
- Điện thoại: 0225.3515390;
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải phòng mong nhận được sự hợp tác của
các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.
Nơi nhận :
- Các tổ chức đấu giá quan tâm;
- Lưu:VT, KH&VT(1 bản giấy).

GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Hoan

2

