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THÔNG BÁO
v ề việc lựa chọn tể chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Công an huyện Vạn Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để
bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Công an huyện Vạn Ninh
- Địa chỉ: 471 Hùng Vương, tt Vạn giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Tài sàn là 622 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (xe mô tô, xe máy, xe
máy điện, xe đạp điện, xe ba gác máy) bị tịch thu không còn giá trị sử đụng bán phế
liệu dưới hình thức bán đấu giá.
Thông tin chi tiết của tài sản được niêm uyết công khai tại trụ sờ Công an
huyện Vạn Ninh.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Tổng giá khởi điểm để đấu giá 622 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
bị tịch thu không còn giá trị sử dụng bán phế liệu dưới hình thức đấu giá là:
171.064.000 đồng. Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi

bổn ngàn đồng.
622 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được chia thành 04
Lô để tiến hành bán đấu giá, như sau:
- Lô 1: 154/622 TVPT, có giá khởi điểm là: 41.364.000 đồng
Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi bon ngàn đồng.
- Lô 2: 158/622 TVPT, có giá khởi điểm là: 43.316.000 đồng
Bằng chữ: Bổn mươi ba triệu, ba trăm mười sáu ngàn đồng.
- Lô 3: 156/622 TVPT, có giá khởi điểm là: 43.568.000 đong
Bằng chũvBổn.myỊỢÌ ba triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng.
- Lô 4:. 154/622 TVPT, có giá khởi điểm là: 42.816.000 đòng
Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, tám trăm mười sáu ngàn đồng.
4. Tiêu chí để lựa chọn tỗ chức đấu tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tinh Khánh Hòa phải có đầy
đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sàn năm 2016 và
các tiêu chí khác do Công an huyện Vạn Ninh quyết định, cụ thể như sau:
STT

Tiêu chí băt buộc

Yêu cầu

Hô sơ pháp lý doanh nghiệp
Số lượng đấu giá viên
Thời gian hoạt độnii (kinh nghiệm)

Có nsành nghê đây đu theo yêu càu
2
Có tôi thiêu 02 (hai) đâu giá viên
Có ít nhât 05 (năm) hợp độnu tô chức đấu
3
giá thành công tài sản bị tịch ihu do
Ngành Công an thực hiện
4
Phương án đâu giá khả thi, hiệu Tô chức đâu giá nhanh, hiệu quả, tiêt
quả
kiêm
Cơ sở vạt chất, trang thiết bị cân Có phòrm đâu giá và hệ thông thông tin
5
thiết
phục vụ đấu giá
Năng lực, kinh nghiệm
6
Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm
7
Thù lao dịch vụ đâu giá, chi phí Theo quy định tại Thông tư số
đấu giá tài sản phù hợp
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5. Thòi gian, địa điêm nộp hô sơ đãng ký tham gia tô chức đâu giá:
- Thời gian: 03 ngày làm việc kê từ ngày thông báo. (Trong giờ hành chính).
- Ngưừi đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứnc, minh nhân
dân. (Chủ ỷ: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Công cin huyện Vạn
Ninh lựa chọn)
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Công an huyện Vạn
Ninh.
Địa chi: 471 Hùng Vương, thị trấn Vạn giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Mọi vấn đề xin liên hệ ông Nguyền Văn Thắng, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT
Côns, an huyện Vạn Ninh, số điện thoại: 0919.133.467
Côn ọ; an huyện Vạn Ninh thông báo cho các Tô chức đâu giá tài sàn chuyên
s--------- ------------------------------- õ-------------- ?----------

nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biết và đăng ký.
Noi nhận:
- Trang thône tin điện tử
Công an tinh Khánh I lòa;
- Lưu VT, Hồ sơ.

