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THÔNG BÁO

Công ty TNHH Một thành viên vận tải Biển Đông thông báo tới Quý Cơ quan các thông tin cơ
bản liên quan đến việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản gồm các nội dung dưới đây:

1.
Thông tin về người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Biển
Đông. Địa chỉ: Số 1 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Số điện thoại:
0243 7281506.

2.

Thông tin về tài sản:

-

Tên tàu : BIENDONG MELODY;

-

Số đăng ký: VN-2808-TD;

-

Hô hiệu/ Số IMO: 3WUR/ 9279721;

-

Loại tàu: Tàu chở dầu;
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-

Nơi đóng: Nhật Bản;

-

Năm đóng: 2004;

-

Chiều rộng: 32.200 m;

-

Chiều dài: 179.880 m;

-

Mớn nước: 12.000 m;

-

Công xuất máy chính : 9480 KW;

-

Tổng dung tích: 28150 GT;

-

Dung tích thực dụng: 11553 NT;

-

Trọng tải toàn phần: 45937.0 MT;

-

Tổ chức đăng kiểm: DNV+VR;

-

Cảng đăng ký: Hải Phòng.

3.
Giá khởi điểm dự kiển của tài sản đấu giá:Giá khởi điểm dự kiến của tài sản đấu giá
là cơ sở để tính thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá sẽ
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được ghi trên hợp đồng dịch vụ đấu giá nhưng không thấp hơn giá khởi điểm dự kiến.

4.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Có cơ sở vật chất, trang bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá là
tàu biển;

Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả bảo đảm lợi ích cao nhất cho người có tài sản
đấu giá;

-

Có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc bán đấu giá tài sản;

-

Đã có kinh nghiệm đấu giá tàu biển;

-

Có thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

Nằm trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội hoặc
Hải Phòng được công bố bởi Sở Tư pháp Hà Nội hoặc Hải Phòng;

Hình thức áp dụng bán đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; Đảm
bảo tính pháp lý và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức bán đấu
giá.

5.

-

Hồ sơ đăng ký tham gia :

Hồ sơ năng lực;
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-

Mức phí cung cấp cho toàn bộ dịch vụ;

-

Các văn bản pháp lý có liên quan.

Các Đơn vị có nguyên vọng tham gia cung cấp dịch vụ nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi
tiết tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông và đề nghị gửi cho Công ty chúng tôi 01 bộ hồ sơ
(phong bì dán kín) theo các tiêu chí được ghi tại mục số 4; 5 trên đây về địa chị:

Phòng Pháp chế - An toàn Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông. Số 1 Thụy Khuê,
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người liên hệ: Ông Hoàng Xuân Hiến – TP. Pháp
chế - An toàn. Số điện thoại: 0243 7281506/ 0988363388.

-

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00, ngày 25 tháng 10 năm 2018.

Công ty chúng tôi sẽ không hoàn trả hồ sơ cho các đơn vị tham gia chào giá dịch vụ mà không
được chúng tôi lựa chọn.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!
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