
                         

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 472/2017/CV-CNĐĐ                                        Hà Nội, ngày 04 tháng 12  năm 2017
(v/v: Thư chào cung cấp dịch vụ đấu giá 
                        tài sản)

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyên nghiệp

Căn cứ: 

- Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội;

- Nghị quyết phương án xử lý khoản vay của khách hàng Ngô Văn Phương – Chi

nhánh Đống Đa số 252/2017/NQ-HĐQT ngày 29/11/2017  của hội đồng quản trị Ngân

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa thông báo tới Quý

Công ty các thông tin cơ bản liên quan tới việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

như sau:

1. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng  TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi

nhánh Đống Đa (Theo biên bản thu thu giữ tài sản bảo đảm ngày 27/12/2016)

2. Tài sản bán đấu giá: Xe ôtô con, nhãn hiệu  CADILLAC màu Bạc, xe cũ đã

qua sử dụng. Số máy: YAS573761, số khung: 3GYFNFEY4AS573761, sản xuất năm

2010. Kiểu động cơ: LF1, loại nhiên liệu: Xăng, thể tích làm việc của động cơ: 2999,

công suất  lớn nhất:  198,0(kW)/6950(v/ph)).  Chiếc xe không bị va quệt,  đâm đụng,

thuộc quyền sở hữu của ông Ngô Văn Phương theo đăng ký ôtô số 019364 do Phòng

CSGT CA TP. Hà Nội cấp đăng ký ngày 15/12/2010.

3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ

đồng chẵn)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Có sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài 

sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
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- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Hồ sơ năng lực;

- Mức thù lao đấu giá (chưa bao gồm VAT)

- Phương án đấu giá, thời gian thực hiện. 

Các tổ chức đấu giá có nguyện vọng cung cấp dịch vụ bán đấu giá đối với tài sản

nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương

Tín - chi nhánh Đống Đa, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại: 

Ngân hàng TMCP  Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Đống Đa

Địa chỉ: Số 360 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35640455 – Fax: 024.35640462 – 0965.211.151

Thời gian nộp hồ sơ:  Từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 07/12/2017 (trong giờ

hành chính).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Đống Đa thông báo Quý

công ty được biết và mong nhận được sự hợp tác.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HS.
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