UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 162

/TB-SNN-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng
6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị Quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bà Rị – V ng Tàu về việc uy định phân cấp th m quyền quản lý
tài sản công tại các cơ qu n t chức đơn vị thuộc phạm vi quản củ tỉnh Bà Rịa
– V ng Tàu;
Căn cứ uyết định số 1914/ Đ-U ND ngày 24/7/2018 củ U ND tỉnh à
ị – V ng Tàu về việc th nh tàu i m ng VN-90207-KN củ Th nh tr
N ng nghiệp và Phát tri n nông thôn;
Căn cứ chứng th th m định giá số 361/18/CT-VALUINCO-HCM ngày
20/8/2018 củ C ng ty CP Định giá & T vấn đầu t
uốc tế - Chi nhánh tại
TP.HCM.
N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n thông báo công khai về việc lựa chọn
t chức đấu gái tài sản nh s u:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: S Nông nghiệp và PTNT; địa chỉ: 09
Huỳnh Ngọc H y ph ờng Ph ớc Hiệp, thành phố Bà Rịa.
Số điện thoại: (0254)3711831- Email: pkhtcsnnbrvt@gmail.com
2. Tên tài sản số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
2.1. Tàu ki m ng tuần tra VN-90207-KN đã qu sử dụng;
2.2. Số ợng: 01 chiếc
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 70.000.000 đồng ( Bảy mươi triệu
đồng chẵn).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
4.1. Cơ s vật chất: có trụ s , địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo
đảm cho việc đấu giá đối tàu ki m ng ;
4.2. Có ph ơng án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3. Năng ực, kinh nghiệm và uy tín của t chức đấu giá tài sản: T chức
đấu giá đ ợc thành lập theo đúng quy định của pháp luật; đã đăng hoạt động với
S T pháp; có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ Đấu
giá viên; có tối thi u 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ qu n đơn vị trên
địa bàn tỉnh trong 06 tháng gần đây;
4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại
Th ng t số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung
thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
4.5. Là t chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên
trong danh sách các t chức đấu giá tài sản do Bộ T pháp cập nhật, công bố gần
nhất.
4.6. Hồ sơ pháp : bản sao chứng thực đăng
inh do nh uyết định
thành lập t chức.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày àm việc k từ ngày 03/10/2018 trong
giờ hành chính.
Hồ sơ gửi trực tiếp hay gửi qu đ ờng b u điện (theo dấu của bưu điện
trước 17g00 của ngày kết thúc Thông báo)
5.2. Đị đi m nộp hồ sơ:
Nông nghiệp và Phát tri n n ng th n địa chỉ số
09 Huỳnh Ngọc H y ph ờng Ph ớc Hiệp, thành phố Bà Rịa (Phòng Kế họach –
Tài chính, số điện thoại: 02543711831)
S Nông nghiệp và Phát tri n n ng th n th ng báo đến các T chức đấu giá
tài sản trong tỉnh BR-VT đ biết và đăng ký./.
Nơi nhận:
- Tr ng th ng tin điện tử UBND tỉnh BR-VT;
- Tr ng th ng tin điện tử: S TC, SNN&PTNT;
- VP S , T.tra S (đ biết);
- L u: VT T_h (03b,g).
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