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THÔNG BÁO
VÈ VIỆC L ựA CHỌN TỎ CHỨC BÁN ĐẨU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngàỵ 16/5/2017 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-ƯBND ngày 19/11/2019 của ƯBND huyện Bù
Đăng về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản: tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính bị tịch thu đơn vị: Hạt Kiểm lâm,
Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Hạt
Kiểm lâm Bù Đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiếm ỉâm Bù Đăng.
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Khu phố Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng,
tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 02713.974234.
2. Tài sản đấu giá.
- Gỗ tròn các loại từ nhóm II đến nhóm VIII: 8,717m3.
- Gỗ xẻ các loại nhóm VIII: l,086m3.
- Xe máy tự chế: 01 chiếc.
- Máy cưa xăng: 02 cái.
Tất cả tài sản trên được đấu giá chung thành 01 gói(lô).
3. Giá khỏi điểm đề nghị thanh lý: 35.212.606 đồngf Ba mươi lãm triệu, hai
tràm mười hai ngàn, sáu trăm lẽ sáu đằng chẵn)
4. Tiêu chí lựa chọn:
- Tố chức đấu gía có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ
công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.
- Có phương án đấu giá hiệu quả.
- Có đội ngũ Đấu giá viên kinh nghiệm, năng lực và uy tín.
- Có mức thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Sở Tư pháp công bố.
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- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.
- Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 22/11/2019.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hạt Kiểm lâm Bù Đăng. Địa chỉ: Quốc lộ 14, Khu
phố Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: tổ chức đấu giá nộp trực tiếp tại trụ sở làm việc của
Hạt Kiểm lâm trong giờ làm việc.
6. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết
định thành lập tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá.
- Số lượng hợp đồng đấu giá thành trong thời gian gần đây.
- Số lượng Đấu giá viên( bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ
Đấu giá viên).
Hạt Kiểm lâm Bù Đăng thông báo đến các tổ chức đấu giá trên địa bàn và các
đơn vị có liên quan được biết./.
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