
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; 
Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá Block, 
vật tư thiết bị tồn kho của dự án tàu 53.000 DWT-NTA04 
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: 
1.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu; 
1.2. Địa chỉ: Thôn Nghi, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:  
2.1. Tên tài sản: Block, vật tư thiết bị tồn kho của dự án tàu 53.000 DWT-NTA04. 
2.2. Số lượng, chất lượng của tài sản: Theo Chứng thư thẩm định giá số 75/2017/CN-NT 
ngày 05/12/2017 của Công ty CP thẩm định giá và bán đấu giá Nhân Thành. 
3. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá: 

- Tiêu chí: Mọi tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, 
Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Công ty TNHH MTV 
đóng tàu Nam Triệu, cụ thể như sau: 

TT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp 
Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập. 

2 Số lượng đấu giá viên Tối thiểu 2 đấu giá viên 

3 Thời gian hoạt động Từ 5 năm trở lên 

4 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu 
quả 

Phù hợp theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV đóng tàu 
Nam Triệu 

5 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần 
thiết 

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu 
giá (hoặc thuê địa điểm tổ chức đấu giá khang trang, rộng 
rãi..) 

6 
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 nơi 
Công ty có trụ sở chính/Chi nhánh, có đầy đủ bản sao 
chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá 
viên do Sở Tư pháp cấp; có tối thiểu 01 hợp đồng bán 
đấu giá tài sản với Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam 
Triệu trong thời hạn 02 năm gần nhất. 

7 
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí 
đấu giá phù hợp 

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 
12/05/2017 của Bộ tài chình và theo thỏa thuận 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
4.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 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). 
4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam 
Triệu, Địa chỉ: Thôn Nghi, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 
Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và 
đăng ký./. 


