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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo công khai về việc lựa chọn tổ
chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1.Tên đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh
1.2. Địa chỉ: số 233 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
2.1. Tên tài sản: xe ô tô đã qua sử dụng
2.2. Số lượng: 01 xe
2.3. Chất lượng của tài sản: Xe ô tô biển kiểm soát 70B-0358, nhãn hiệu
Mitshubishi Jolie, sản xuất năm 2001. Hiện trạng xe vẫn còn hoạt động nhưng
xe đã xuống cấp và trang thiết bị trên xe đã cũ
3. Giá khởi điểm: 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng chẳn)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
4.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với
loại tài sản đấu giá;
4.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
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, đã đăng ký hoạt động
với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá,
Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan,
tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.
4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
4.5. Là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh
sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc
lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường
bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh (Văn Phòng BHXH
tỉnh Tây Ninh, Số điện thoại: 0276 3820214).
Địa chỉ: số 233 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký./.
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử
BHXH tỉnh Tây Ninh;
- Ban giám đốc BHXH tỉnh;
- Phòng KHTC;
- Lưu: VT.
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