UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA
PHÒNG TÀI CHÍNH-KH

Số:98

/TB-TCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Hòa, ngày22 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND thị xã
Đông Hòa V/v Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản nhà nước
đối với xe ô tô nhãn hiệu Ford, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 78A - 001.12.
Phòng Tài chính – KH thị xã Đông Hòa thông báo việc lựa chọn tổ chức
đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Phòng Tài chính – KH thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá: Xe ô tô nhãn
hiệu Ford sản xuất năm 2005, số loại: LASER, Số máy: FP940419, số khung:
XSRNC5R05730, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 78A - 001.12
3. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo
đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và đã thực hiện bán đấu giá đạt
hiệu quả tài chính cao (chênh lệch cao hơn so với giá khởi điểm) trên địa bàn
tỉnh Phú Yên và thị xã Đông Hòa nói riêng.
4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ
chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ bản
sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Có năng lực,
kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định
của pháp luật;
4.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công
bố;
4.6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản do đơn vị có tài sản quyết định.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức
đấu giá tài sản đến trước 17 giờ 00 ngày 27/4/2022.

5.2. Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Tài
chính - KH thị xã Đông Hòa, tỉnh phú Yên.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
(Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).
Phòng Tài chính – KH thị xã Đông Hòa thông báo để các Tổ chức đấu giá tài
sản biết và đăng ký./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã (Báo cáo);
- Trưởng phòng (Báo cáo)
- Cổng TTQG về ĐGTS;
- Cổng TTĐT thị xã;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồng Thiên

