
 

 

                                 Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam (VNA.,PAC) 

Số: 479/2022/TB-ĐGVN 

V/v:  Bán đấu giá tài sản 

 

 

                              Ngày  01  tháng  7  năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO  

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
 

 

1. Tên tài sản: 01 xe ô tô con, BKS: 30M-0003, Toyota LANDCRUISER-PRADO đã 

qua sử dụng. 

2. Người có tài sản, nguồn gốc của tài sản: Là tài sản không còn nhu cầu sử dụng của 

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội – 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội.  

3. Giá khởi điểm: 458.700.000 đồng  ( Đã bao gồm thuế GTGT)  

     (Bốn trăm năm mươi tám triệu bẩy trăm nghìn đồng chẵn./.)  

      Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) 

4. Bước giá, hình thức và phương thức đấu giá: 

-  Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) 

-  Hình thức, phương thức bán đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên 

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00 ngày 06/7/2022 đến 16h00 

ngày 15/7/2022 (trừ ngày nghỉ, lễ)  tại Văn phòng Công ty - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise 

II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội. 

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

(Phí hồ sơ chỉ được trả lại trong trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được) 

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu tham gia đấu giá, đăng ký mua và nộp hồ sơ đấu giá phải có (02 bộ):  

- Giấy đăng ký kinh doanh, CCCD/CMND của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ 

chức, đơn vị kinh doanh); 

- Giấy ủy quyền bản gốc, CCCD/CMND (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật). 

- CCCD/CMND (nếu khách hàng là cá nhân). 

Yêu cầu: Các loại giấy tờ cung cấp phải là bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng      

(tính đến ngày tổ chức đấu giá) và có bản gốc để đối chiếu; 

Hồ sơ tham gia đấu giá nộp tại văn phòng Công ty: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise 

IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội hạn cuối đến 16h00 ngày 

15/7/2022 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 

6. Xem tài sản: Ngày 12/7/2022 và ngày 13/7/2022 (08h00-11h00’) tại Tại Công ty CP 



 

Rượu và Nước giải khát Hà Nội – Số 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

7. Chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 13,14,15/7/2022  (Báo có đến 16h00) 

8. Bỏ phiếu trả giá: từ 8h00 ngày 13/7/2022 đến 8h30 ngày 18/7/2022 ( trừ ngày nghỉ, lễ) 

10.Tổ chức đấu giá, mở công bố phiếu trả giá: 9h00 Ngày 18/7/2022  tại VP Công ty - Ô 

số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội. 

 (Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, 

công bố giá trả, Công ty sẽ thông báo tới người đủ điều kiện tham gia đấu giá qua một 

trong các hình thức: Email, điện thoại… trên Đơn đăng ký khách hàng đã cung cấp) 

11. Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – Văn phòng Công 

ty - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội./ Điện thoại: 

024.39842728 . 

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 

 


