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QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN
TỔNG CÔNG TY
TÂN CẢNG SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 971/TB-TCg

Bình Thạnh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 2798/QĐ-TCT ngày 03/9/2020 của Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) v/v thanh lý phương tiện thủy;
Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-QC ngày 18/04/2018 của Tổng Giám đốc
TCT TCSG v/v thanh xử lý trang bị vũ khí, phương tiện, kỹ thuật vật tư nhóm I;
Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TCT ngày 28/05/2019 của Tổng Giám đốc
TCT TCSG v/v thanh xử lý trang bị, phương tiện kỹ thuật nhóm I;
Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TCg ngày 12/05/2020 của Tổng Giám đốc
TCT TCSG v/v thanh xử lý trang bị, phương tiện kỹ thuật nhóm I;
Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-TCg ngày 24/04/2020 của Tổng Giám đốc
TCT TCSG v/v thanh xử lý trang bị kỹ thuật, vật tư, phụ tùng nhóm 2 và trang bị
PCCN;
Căn cứ Quyết định số 11197/QĐ-BTL ngày 11/09/2018 của Bộ Tư lệnh
QCHQ v/v xử lý tài sản, trang bị kỹ thuật, vật tư cấp 5,
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, địa chỉ: số 722 đường Điện Biên Phủ,
Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, thông báo về việc lựa chọn tổ
chức đấu giá để bán đấu giá tài sản, như sau:
1. Thông tin tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm tạm tính
- Lô số 01: tàu kéo Tân Cảng 02 (số đăng ký: SG-6899).
Giá khởi điểm tạm tính theo chứng thư thẩm định giá: 3.980.556.000 đồng
(Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm tám mươi triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn
đồng).
Giá chưa bao gồm thuế GTGT.
- Lô số 02: tàu cao tốc chở khách Tân Cảng 09 (số đăng ký SG-6101).
Giá khởi điểm tạm tính theo chứng thư thẩm định giá: 1.631.100.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng)
Giá chưa bao gồm thuế GTGT.
- Lô số 03 (lô tổng hợp): 07 xe đầu kéo, 09 xe mô tô, 02 rơ-mooc, 01 xe ca,
01 xe cứu hỏa, 13 xe đạp, 01 bồn dầu 25 m3, 35 bình chữa cháy MFZ8, 25 thùng
đựng bình chữa cháy, 01 bơm cứu hỏa (tất cả đã qua sử dụng, bán phế liệu).
Giá khởi điểm tạm tính theo chứng thư thẩm định giá: 382.850.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)
Giá chưa bao gồm thuế GTGT.
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2. Lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại
khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do TCSG quyết định, cụ
thể như sau:
STT Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
Bản sao chứng thực: đăng ký kinh
doanh, Giấy chứng nhận đầu tư
hoặc Quyết định thành lập (thời gian
chứng thực không quá 06 tháng).
2 Số lượng đấu giá viên
Có tối thiểu 02 đấu giá viên
3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị
Có phòng tổ chức đấu giá và hệ
thống thông tin phục vụ đấu giá
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Phù hợp theo yêu cầu của TCSG
5 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín
Có bản mô tả năng lực
6 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu Tối đa theo quy định tại Thông tư số
giá tài sản phù hợp
45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017
của Bộ Tài chính
7 Thời gian hoạt động
Tối thiểu 03 năm liên tục
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng trên trang
thông tin điện tử của TCT TCSG.
- Người đến nộp hồ sơ mang theo CMND và Giấy giới thiệu (Chú ý: Không
hoàn trả lại đối với hồ sơ không được TCSG lựa chọn).
- Số lượng hồ sơ nộp: 01 bản sao y và 01 bản chính (để đối chiếu).
- Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Kế hoạch Kinh doanh - TCT TCSG, số 722
Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Mọi liên hệ: Đ/c Lê Ngọc Quý - Phó ban Kế hoạch Tổng hợp, Phòng KHKD
(SĐT: 0902 998 007).
TCT TCSG rất mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên
nghiệp. Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Phòng Marketing (đăng website TCT TCSG);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHKD. Q03.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Trúc
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