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1. Ten, dja chi to chile du giá tài san: Cong ty Du giá Hqp danh Lê Nguyen - 

&r?ing YbihAleo, t 03, P. Ngha Trung, Tp. Gia Nghia, tinh Dk Nông. 
A A . A 2. Ten, da chi ngtro'l co tai san dau gia: So' Van hoa, The thao va Du hch tinh 

Dãk Nông - S 90 thrng 23/3, phithng Nghia Dt'rc, thành ph Gia Nghia, tinh D.k Nông. 

3. Ten tài san, no'i có tài san dãu giá: 

3.1. Tài san du giá: 

STT Hang mic DVT SL Giá khOi diem 

I 

Xe ô to Ford Escape. BKS 48A-1222 
- So 1oi: Escape 1N2ENGZ4 
- SO may: L3-681 137 
- So khung: FVLFHBMERH5A-043 18 
- Nãm/Nuóc san xuât: 2005/Viêt Narn 

Chiêc 1 39.570.000 

2 

Xe ô to Toyota Hiace. BKS 48A-0081 
- SO loai: Hiace RZFI115L-BRMRE 
- SO may: 2RZ-3234095 
- SOkhung: RZ11115-3001849 
- Näm/Nuóc san xuât: 2004/Viêt Narn 

Chiêc 1 20.600.000 

3 

Xe ô to Ford Transit. BKS 48A-002.88 
- So loai: Transit FCC Y-ESFA 
- So may: E5FA5U-22135 
- SO khung: WFOFXXMCVF5U-22 135 
- Närn/Nuéc san xuât: 2005/Viêt Nam 

Chic 1 39.700.000 

4 

Xe ô to Mazda E2000. BKS 48A-0101 
- So loai: E2000 
- S may: FE-308828 
- So khung: SRYOE2MI-I-000136 
- Näm/NuOc san xuât: I 996/Nhãt Bàn 

Chic i 400.000 

5 

Xe ô to Samco BG5. BKS 48B-0045 
- SO Ioai: BG5 
- SO may: 056959 
- So khung: JAAN1R71R37 100782 
- Näm1Nuc,c san xuãt: 2004/Nhât Bàn 

Chiêc 1 15.500.000 

6 Tingcng 5 119.870.000 



3.2. Noi có tài san dâu giá: Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Dâk Nông - So 90 

du?ng 23/3, phuàrng Nghia Dirc, thành ph Gia Nghia, tinh DAk Nông. 

4. Giá khôi dim cüa tài san du giá: 119.870.000 dng (Bang ch&: Mt tram rnui 

chin triu, tam tram bay mixoi ngàn dng). 

5. Thôi gian dla  dim to chtrc cuc dâu giá (bui cong bô giá): Bat dâu vào lüc 09 

gi 30 phñt, ngày 21 tháng 04 näm 2021 tti Hi trtthng Cong ty Du giá Hcrp danh Lê 

nguyen - D.thng YbihAleo, P. Nghia Trung, Tp. Gia Nghia, tinh Dk Nông. 

6. Thôi gian, dla  dim xem tài san du giá: 
6.1. Thii gian xem tài san: Tr ngày 13/04/2021 cho dn ngày 14/04/2021. 

6.2. Dja dim xem tài san du giá: S Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Dtk Nông - 

S 90 di.thng 23/3, phithng Nghia Dirc, thành ph Gia NghTa, tinh Dtk NOng. 

7. Thôi gian, dla  dim ban, tip nhn hi so tham gia dâu giá, phiêu trã giá. 
7.1. Thôi gian ban, tip nhn h so tham gia d.0 giá: K tr ngãy niêm yt thông báo 

du giá tài san ngày 06/04/2021 cho dn ht ngày 19/04/2021 (GR hành chInh). 

7.2. Dja dini ban, tip nhtn h so tham gia dau giá: Tui Trii si Cong ty Dâu giá I-1cp 

danh Lê Nguyen - duing YbihAleo, phi.r?ing Nghia Trung, Tp. Gia Nghia, tinh DAk Nông. 

8. Tién mua ho so' tham gia dan giá, tiên dt tru'óc: 
8.1. Tin mua h so tham gia dtu giá: 200.000 dng/01 h so tham gia dâu giá. 

8.2. S tin dtt tnró'c: 20% giá khi dim cüa tài san ditu giá. Tu'ong trng s tin lam 

trôn: 23.974.000 dng (Bang chü: Hai muoi ba triu, chin tram bay mimi bn ngán dng). 

8.3. Thii gian np tin dtt truâc: Tr ngày 15/04/2021 cho dn ngày 20/04/2021. (Gi 

hành chInh). 

9. Thôi gian, dla  dim, diu kin, cách thfrc dãng k và np h4 so' tham gia dãu 

gia. 
9.1. Ca nhân, t chüc dang k tham gia dtu giá thông qua vic np h so tham gia dâu 

giá hcip 1 và tin dltt  trwrc cho t chirc du giá tài san theo quy djnh cüa Luit Du giá tài 

san truOc 16 gi 00 phñt ngày 19/04/2021 Tai  trii sâ lam vic cüa Cong ty Dâu giá Hçp 

danh Lê Nguyen - Dung YbihAleo, TO dan ph 03, phithng Nghia Trung, Tp. Gia Nghia, 

tinh Dak NOng. Trong tnr?ing hçip pháp 1ut có quy djnh v diu kin khi tham gia dtu giá 

thI ngi.r?ii tham gia du giá phái dáp irng diu kin do. NgiRii tham gia du giá có th üy 

quyn bang van ban cho ng1.ri khác thay mt mInh tham gia du giá. 

9.2. Nhthig trng hçrp không dtrçc dang k tham gia du giá: Theo Khoán 4, Diêu 

38 Lut dtu giá tài san quy djnh: 

10. HInh thñ'c, phtro'ng thñ'c du giá vã bu'ó'c giá: 

10.1. HInh thüc du gia: Dau giá bang bO phiu gián tip. (Bó philu trá giá 01 ln duy 

nMt trong thai hQn np h3 so). (Trong truxng hQp Co tir hai (02) ngwài tra len citng trO 

2 



giá cao nhdt và ngay ti bui cong b giá. Du giá viên t ch&c du giá tié'p b&ig hlnh 

th&c tryc tié'p bcng lài nói tgi cu5c dá'u giá gii?a nhIhig ngztài ding trá giá cao nhá't dé 
chQn ra ngu&i trthig dá'u giá). 

10.2. Phixang thirc d.0 giá: Trâ giá len. 

Các t chfrc, cá nhân có nhu cãu lien h: Cong ty Du giá Hçip danh Lê Nguyen - 

di.ring YbihAleo, t dan ph6 3, phung Nghia Trung, thânh ph Gia Nghia, tinh Däk Nông. 

DT: 0905060039 — 0854.48.7777 

(Thông báo nay thay cho giqy mài tham dy cu5c du giá (Budi Cong b giá)). 

Nol nhn: 
- Sci Van hóa. The thao và Du ljch tinh Dak Nong (db); 
- Dãi Phát thanh Truyên hInh tinh DCk Nông. 
- NiCni yet ti noi Co tài san: 
- NiCm yCt t?i  Cong ty Dâu giá !-lçip danh LC Nguyen; 
- Luu uS. Cty. 
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