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Gò Công Đông, ngày 01 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Khoản 1 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Gò Công Đông về việc thanh lý cầu Xóm Gồng trên Đường huyện 01, ấp 2, xã
Tân Phước.
Thực hiện Công văn số 1246/UBND ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Gò Công Đông về việc thống nhất thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ
cầu Xóm Gồng trên Đường huyện 01, ấp 2, xã Tân Phước.
Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp
luật. Phòng Tài ch nh - Kế ho ch huyện Gò Công Đông thông báo về việc lựa chọn tổ
chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Cụ thể như sau:
1. ên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài ch nh - Kế ho ch
huyện Gò Công Đông.
2. ên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: cầu Xóm Gồng trên Đường huyện 01, ấp 2, xã Tân Phước.
- Số lượng: các vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ cầu Xóm Gồng.
- Chất lượng: Xuống cấp, thanh l bán vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ.
3. iá khởi điểm của tài sản: 27.963.000 đồng; bước giá: 1.000.000 đồng, k
qu : 5.000.000 đồng.
4. iêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm
cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá.
- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy t n của tổ chức đấu giá: Có tối thiểu 01 đấu giá
viên đang ho t động thường xuyên t i trụ sở, đã đăng k ho t động với Sở Tư pháp,
có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; báo cáo ho t động
gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi ph đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp
luật.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và có tên
trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Đ nh kèm theo đơn đăng k là hồ sơ năng lực của Công ty.
5. hời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng k tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa
chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
- Hồ sơ nộp trực tiếp t i Phòng Tài ch nh - Kế ho ch huyện Gò Công Đông (địa
chỉ: số 09 Nguy n ăn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền
Giang, điện tho i: 0273 3560 836).
Phòng Tài ch nh - Kế ho ch huyện Gò Công Đông thông báo để các tổ chức
bán đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng k ./.
Nơi nhận:
- Trang TTĐT huyện;
- Cổng TTĐTQG về ĐGTS;
- Lưu: VT, (Liêm), 3b.
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