SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 269/NY-ĐGTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 23 tháng 12 năm 2021

BẢN NIÊM YẾT THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản –
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh
Kon Tum.
II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum.
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:
1.Tài sản đấu giá gồm: 04 lô Vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ từ
Trụ sở làm việc, cụ thể:
+ Lô 1: Khung ngoại, cửa gỗ các loại (gỗ dầu) 30 bộ và sàn gỗ Janmi
CALL dày 1,2 cm Malaysia. Hiện trạng cửa đi gỗ một số bộ đã hư hỏng một
phần, số còn lại phai màu sơn, chất liệu gỗ giảm xuống theo thời gian. Với giá
khởi điểm là: 86.001.000 đồng; Bước giá là: 800.000 đồng; Tiền mua hồ sơ:
150.000 đồng; Tiền đặt trước là: 17.200.000 đồng.
+ Lô 2: 140 cây Xà gồ gỗ dầu kích thước (7*14cm*3m). Hiện trạng xà
gồ gỗ đã xuống cấp, chất liệu gỗ giảm xuống vì thời gian sử dụng đã trên 20
năm. Với giá khởi điểm là: 15.400.000 đồng; Bước giá là: 200.000 đồng;
Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng; Tiền đặt trước là: 3.080.000 đồng.
+ Lô 3: Tổng cộng là: 3.125 kg, dàn sắt mái nhà (toàn bộ mái nhà) (xà gồ
6*12cm dày 1,5 ly + rui 4*4cm dày 1,0 ly + mè 2*2cm dày 0,8 ly). Hiện trạng
Dàn sắt đã hư hỏng gỉ sét, giá trị còn lại dựa trên chất liệu thu hồi. Với giá khởi
điểm là: 25.000.000 đồng; Bước giá là: 250.000 đồng; Tiền mua hồ sơ:
100.000 đồng; Tiền đặt trước là: 5.000.000 đồng.
+ Lô 4: 3.000 viên Ngói (Đồng Tâm), cốt liệu xi măng, loại 10 viên/m2.
Hiện trạng Ngói đã cũ, phai màu, chất lượng giảm xuống vì thời gian sử dụng
đã trên 3 năm.Với giá khởi điểm là: 9.000.000 đồng; Bước giá là: 100.000
đồng; Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng; Tiền đặt trước là: 1.800.000 đồng.
2. Tài sản đấu giá theo các văn bản sau:
Quyết định số 281/QĐ-TU, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh Ủy Kon
Tum, về việc thanh lý tài sản Trụ sở làm việc của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy
và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
Chứng thư thẩm định giá số: 86/BC-VAL ngày 16/12/2021 của Công ty
Cổ phần tư vấn và định giá VALUE.
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IV. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá 04 lô Vật tư, vật liệu thu hồi
trên: Bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2022.
2. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu
trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 07/01/2022.
4. Thời gian xem tài sản: Ngày 05 và ngày 06 tháng 01 năm 2022.
5. Địa điểm xem tài sản tại: tại Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum (Địa chỉ:
67 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ
chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc
các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua
việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham
gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham
gia đấu giá.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu
gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
8. Quy định nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:
Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển
khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản,
mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh
tỉnh Kon Tum (Tiền đặt trước nộp ngày 05, 06 đến 10 giờ ngày 07/01/2022).
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 0260.3911.069)./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy (để niêm yết);
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Để niêm yết);
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (Để
đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (Để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (Để đăng tải);
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (Kèm hồ sơ);
- Lưu: VT, HS/ĐGTS.

GIÁM ĐỐC

Đinh Xuân Thủy
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