UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 3369 /STC-QLG&CS
Về việc thông báo lựa chọn tổ
chức đấu giá tài sản 16 chiếc
ô tô bán thanh lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 01

tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Các tổ chức có chức năng đấu giá tài sản
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh
về việc bán tài sản công các xe ô tô và phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu
giá các xe ô tô sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị
định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ (đợt 01).
Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
như sau:
1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk
Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: Xe ô tô
- Số lượng: 15 chiếc
- Tổng giá khởi điểm 1.707.810.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu,
tám trăm mười nghìn đồng)
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
S
Tiêu chí
Tiêu chí
Yêu cầu
TT
đánh giá
Có tên trong danh sách các tổ chức
1 Hồ sơ pháp lý đấu giá tài sản do Sở Tư pháp và Bộ Đạt/không đạt
Tư pháp công bố
Có thời gian hoạt động đấu giá liên
Thời gian
tục tối thiểu từ 03 năm trở lên (đủ 36
2 hoạt động của
Đạt/không đạt
tháng tính từ ngày có quyết định
đơn vị
thành lập Tổ chức đấu giá)
Số lượng đấu Có tối thiểu từ 3 (ba) đấu giá viên trở
3
Đạt/không đạt
giá viên
lên thường xuyên hoạt động
Có trụ sở chính tại tỉnh Đắk Lắk (bao
gồm Chi nhánh, Văn phòng đại diện);
4 Cơ sở vật chất
Đạt/không đạt
Có hội trường đấu giá đáp ứng từ 50
chỗ ngồi trở lên
Năng lực,
5 kinh nghiệm, Giới thiệu năng lực kinh nghiệm
Đạt/không đạt
uy tín

2

6

Phương án
đấu giá

7

Thực hiện
hợp đồng

Xây dựng phương án đấu giá khả thi,
hiệu quả đối với loại tài sản đấu giá
Đã thực hiện hợp đồng đấu giá tài sản
tương tự (xe ô tô các loại, xe mô tô,
xe gắn máy…)

Đạt/không đạt
Đạt/không đạt

Thù lao dịch
Phù hợp với quy định tại Thông tư số
vụ đấu giá,
8
45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Đạt/không đạt
chi phí đấu
Bộ trưởng Bộ Tài chính
giá tài sản
- Trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 (một) tổ chức đấu giá tài sản nộp
hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quyết định lựa chọn tổ chức
đấu giá tài sản đó;
- Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ đạt
các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xem xét để quyết định lựa chọn tổ chức
đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 16 giờ 00 phút
ngày 08/12/2020. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk không tiếp
nhận bất cứ hồ sơ của tổ chức tham gia tổ chức đấu giá tài (Nhận hồ sơ trực tiếp
trong giờ làm việc).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ
số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
* Lưu ý:
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân
dân và đề nghị Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đóng dấu văn bản đến tại
thời điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá tài sản.
- Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sẽ thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản
được lựa chọn; không thông báo đối với các tổ chức không được lựa chọn và
không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn.
Mọi chi tiết liên hệ Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (Phòng Quản lý Giá và
Công sản, số điện thoại 0262.3851053 gặp ông Y Phúc Byă)./.
Nơi nhận:
- BGĐ Sở TC;
- Lưu VT, Tin học, QLG&CS. (Y Phúc 10 bản).
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