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THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định
khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 61F-0836 của Sở
Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Biên bản xác định giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô công của Sở Khoa
học và Công nghệ ngày 30/7/2020 của Hội đồng xác định giá khởi điểm bán thanh lý
xe ô tô công;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
như sau:
1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá
Tên cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ: Tầng 11, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa
Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá
Tên tài sản: xe ô tô 07 chỗ, hiệu Toyota Zace.
Số lượng: 01 xe ô tô.
Chất lượng: tình trạng kỹ thuật chung của xe còn lại 34%, xe đã hết thời hạn sử
dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố
định và đã hoạt động được 288.472 km.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu
đồng), giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: (theo Phụ lục đính kèm theo
Thông báo).
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
Thời gian nhận hồ sơ tham gia: từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 10/8/2020.
Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, Quầy số 10, Tháp B, Trung tâm Hành chính
tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
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Lưu ý:
- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp trong giờ hành chính.
- Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Khoa học và Công nghệ
lựa chọn.
Thông tin liên hệ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại:
0274.3822924./.
Nơi nhận:
- Các tổ chức đấu giá tài sản;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường

Phụ lục
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Thông báo số:
TT
1

/TB-SKHCN ngày

Tiêu chí
Tư cách hợp lệ của tổ chức đấu giá

1.1

Tổ chức đấu giá tài sản được thành
lập theo đúng quy định của pháp luật
(có giấy phép kinh doanh hoặc
Quyết định thành lập)

1.2

Có tên trong danh sách các tổ chức
đấu giá do Bộ Tư pháp công bố

2

Tổ chức bộ máy, nhân sự

2.1

Tổ chức đấu giá có xây dựng tổ chức
bộ máy: Lãnh đạo, kế toán, nhân
viên, thủ quỹ,…

2.2

Số lượng đấu giá viên của tổ chức
đấu giá: có từ 03 đấu giá viên trở lên
có chứng chỉ hành nghề đấu giá
(kèm theo bản sao chứng chỉ hành
nghề, hợp đồng lao động).

3

Về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết
bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu
giá

3.1

Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có hội
trường đáp ứng được công tác đấu
giá.

3.2

Tổ chức đấu giá có cam kết trang bị
đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục
vụ đấu giá.

4

Về năng lực, kinh nghiệm đấu giá
của tổ chức đấu giá tài sản

4.1

Thời gian tổ chức hoạt động của tổ
chức đấu giá: từ 05 năm trở lên.

4.2

Tổ chức đấu giá đã thực hiện tối
thiểu 02 hợp đồng đấu giá tương tự
(xe ô tô) từ năm 2019 đến nay, có
giá khởi điểm từ trên 50.000.000
đồng trở lên (kèm theo bản sao Hợp
đồng, Biên bản nghiệm thu – thanh
lý hợp đồng).

/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)
Đạt/Không đạt

Ghi chú
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5

Tiêu chí
Phương án đấu giá

5.1

Xây dựng phương án đấu giá đầy đủ
nội dung chi tiết (về bố trí nhân lực,
địa điểm thực hiện đấu giá, phương
tiện trang thiết bị phục vụ cho cuộc
bán đấu giá,…) đảm bảo khả thi,
hiệu quả.

5.2

Cam kết thực hiện đúng trình tự, thủ
tục về đấu giá tài sản theo quy định
của pháp luật.

6

Thù lao và chi phí dịch vụ đấu giá

6.1

Xây dựng mức thù lao đấu giá tài sản
hợp lý (không vượt quá mức tối đa
thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương
ứng khung giá trị tài sản theo giá
khởi điểm quy định tại Phụ lục 1,
Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định
khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
theo quy định tại Luật đấu giá tài
sản).

6.2

Chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

Đạt/Không đạt

Ghi chú

