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THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN
Hội đồng thanh lý tài sản Công Ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tổ

chức bán thanh lý tài sản với các thông tin cụ thể như sau :

1. Chi tiết tài sản thanh lý :
- 01 xe ô tô Toyota Camry biển đăng ký : 72A - 248.80, 5 chỗ, màu xanh, số sàn

Đặc tính kỹ thuật (Seri, model, công suất):.
 Kích thước bao : 4760x1785x1436 (mm)
 Chiều dài cơ sở : 2670 (mm)
 Khối lượng bản thân : 1375 (kg )
 Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT : 1825/1825 (kg)
 Loại nhiên liệu : Xăng
 Thể tích làm việc của động cơ : 2164 ( cm3)

- Năm sản xuất: 2000 Năm đưa vào sử dụng: 2000

2. Đối tượng được mua và không được mua:
- Chào bán rộng rãi cho mọi đối tượng.

- Thông báo này được gửi rộng rãi đến tất cả CBCNV Công ty (để mua hoặc giới thiệu
người mua) và đăng trên website, trang Facebook của Công ty để mọi người được biết .

3. Hình thức bán:

- Chào giá cạnh tranh theo hình thức chào giá bằng hình thức gửi thư chào giá, người trả
giá cao nhất là người được xem xét chọn trúng chào giá (nếu giá chào đáp ứng được các tiêu
chí của Công ty).

- Nếu người trả giá cao nhất và được công ty thông báo được chọn mà sau 03 ngày kể từ
ngày nhận được thông báo trúng chào giá mà không tới trụ sở Công ty nộp tiền và thực hiện
ký hợp đồng thì Công ty có quyền chọn người khác và sẽ không được trả lại tiền đặt cọc.

- Khách hàng có thể tham gia chứng kiến việc mở thư chào giá nếu có nhu cầu.

- Công ty sẽ hỗ trợ pháp lý để người trúng chào giá sang tên tài sản được mua.

4. Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá và đặt cọc .



- Thư tham gia chào giá được bỏ vào phong bì dán kín và phải gửi kèm phiếu thu tiền
đặt cọc số tiền: 10 triệu đồng (mười triệu đồng). Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả cho khách
hàng ngay sau khi được thông báo không trúng thầu.

- Các cá nhân, tổ chức muốn tham gia chào giá liên hệ phòng Kế toán Công ty để nộp
tiền cọc đồng thời giữ phiếu thu (phiếu thu phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, Giám
đốc và con dấu) và gửi bản sao phiếu thu này kèm theo thư chào giá. Nếu bản chào giá mà
không thực hiện đặt cọc xem như không hợp lệ và Công ty sẽ loại bản chào giá đó.

- Thư tham gia chào giá được bỏ vào phong bì dán kín và gởi về địa chỉ (trực tiếp hoặc
theo đường bưu điện):

CÔNG TY CP. ĐÓNG TÀU & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 847/4 Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254.3522781 / 3849355

Trên bì thư ghi rõ : Thư tham gia chào giá xe ô tô Toyota Camry 72A – 248.80

- Tiền đặt cọc nộp trực tiếp tại phòng Kế toán tài chính tại lầu 1 – Công ty CP. Đóng tàu
và DVDK Vũng Tàu.

- Mẫu thư chào giá (theo mẫu đính kèm).

- Thời hạn cuối cùng nhận thư chào giá là: 16h00, ngày 28/03/2018 (tính theo ngày nhận
trực tiếp hoặc dấu bưu điện đóng trên bì thư ).

5. Thời gian công bố người trúng:
- Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty CP. Đóng tàu và DVDK Vũng Tàu sẽ mở các

thư chào giá công khai vào lúc 16h00 ngày 29/03/2018 và thông báo người trúng chào giá.

- Người trúng hoặc không trúng chào giá chúng tôi sẽ gởi thư thông báo về địa chỉ, số
điện thoại được cung cấp trên thư tham gia chào giá.

6. Giá khởi điểm của tài sản thanh lý:
Bằng số: 240.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng, chưa bao gồm thuế (VAT).

7. Thông tin khác:

Các cá nhân, tổ chức nếu cần thông tin khác về việc bán xe thanh lý hoặc muốn xem xe
trực tiếp, xin liên hệ Chị: Phan Thị Thùy Trang – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công
ty CP. Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu; điện thoại số: 0909048482 / 0254.3848326 để được
hướng dẫn.

CÔNG TY CP. ĐÓNG TÀU & DVDK VŨNG TÀU
TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
MUA XE Ô TÔ THANH LÝ BIỂN SỐ 72A - 248.80

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

 Tôi tên (tên doanh nghiệp):…………………………………………………………...

 Chứng minh nhân dân số :………………….công an………..cấp ngày …………….

 Giấy phép thành lập số :…………………… do ……………….. cấp ngày ………..

(Nếu người tham gia chào giá là doanh nghiệp, tổ chức).

 Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

 Số điện thoại liên lạc: ………………….., Email: ………………… Fax: ………….

 Tôi / chúng tôi đã đọc, hiểu, xem xét một cách đầy đủ, đúng đắn tất cả các thông tin
liên quan tới việc bán thanh lý xe ô tô: 72A – 248.80 và hoàn toàn đồng ý với các qui
định ghi trong thông báo bán thanh lý tài sản của Công ty CP. Đóng tàu & Dịch vụ
Dầu khí Vũng Tàu.

 Tôi xin trả giá mua xe ô tô với số tiền: ………………….. đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………….)

 Giá trên đã bao gồm thuế VAT. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về
các thông tin trong thư chào giá này.

………….., ngày…..tháng……năm 2018

NGƯỜI THAM GIA CHÀO GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên / đóng dấu nếu là doanh nghiệp, tổ chức).


