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SD TUPHAP
TINH TH'A THIEN HUE
TRUNG TAM DCH V DAU GIA TA! SAN
/TB-DGTS

Thira Thiên Hu ngàyt2/ tháng 7 näm 2021

THÔNG BAO BAU GIA TAI SAN
Trung tam Djch vi,i du giá tài san tinh Thira Thiên Hu phi hqp v6i
Tru?mg Dai hçc Y Duqc, Di hgc Hue to chirc dâu giá tài san thanh 1 tháo dâ,
phá d& khôi nhà khám bnh 3 tang tai Bnh vin Tnr&ng Di hçc Y Dugc Hue
nhu sau:
1. Ten tài san, so hrç'ng cüa tài san dâu giá, no'i Co tài san dU giã, nguôi
cO tài san dãu giá, ho so' kern theo tài san dâu giá:
a. Ten tài san, s lu'çrng cüa tãi san dâu giá: Thanh 1 tháo do', phá do' khi
nba khám bnh 3 tang ti Bnh vin Tnràng Di hpc Y Duçic Hue (tnrOc day là
nhà ô can be), chi tiêt nhu sau:
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tài san du giá: Bnh vin Truông Dai h9c Y - Diiçc Hu, dja chi
41 Nguyen Hue, thành phô Hue.
c. NgtrOi có tài san dan giá: Tru?mg Dai h9c Y Dugc, Dai hçc Hu& Dja chi:
06 Ngô Quyên, phuô'ng Vinh Ninh, thành phô Hue, tinh Thira Thiên Hue.
d. Ho so' kern theo tài san: Quyt djnh thanh 1 so 018/QD-DHEI-CSVC
ngày 27 tháng 02 näm 2007 cüa Giám dôc Dai hçc Hue ye vic thanh 1' tài san cô
djnh; Chirng thu thâm djnh giá so 220/CTTDG-CN}IIJE ngày 04 tháng 02 nàm
2021 cüa COng ty Co phân ti.r van — Dich v11 ye TS-BDS DATC chi nhánh Hue.
2. Gia khOi dirn, tin ban hso' tham gia dãu giá, tin dt trtthc, btro'c
gia cua tai san dan gia va tien ky quy
a. Giá khöi dim cüa tài san dâu giá: 3 1.135.000 dông. Giá khyi dim bao
gm chi phi tháo d, phá d (bao gôm tháo, phá dc nên móng), dçn dçp mat bang
ngang cos 0 (san), vn chuyên giãi ha.
b. Tin ban h so'tham gia du giã: 100.000 dOng/hO s.
b. Noi

Co
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c. Tiên dt trithc: 6.000.000 dng. Khách hang np tiên dt tri.róc trong gi
hành chInh tr ngày 26 tháng 7 näm 2021 den 17 gi 00 phüt ngày 28 tháng 7 näm
2021 np vào tài khoãn cüa Trung tam Djch v'i dâu giá tài san tinh Thüa Thiên
Hue so 1005002358 tai Ngân hang Thung rnai Co phân Sài Gôn - Ha Ni (SHB)
Chi nhánh Hue;
Khách hang np tin dt triiâc trrnc thii han quy djnh trên là tir nguyen
np.
d. Bu'o'c giá: 500.000 dng.
d. Tiên k3 qu5': 2 18.541.000 dông là khoàn tiên ma ngthi mua duçic tài san
dâu giá (ngi.rii tnlng dâu giá) phâi np tti Trixng Dti h9c Y Dixçic, Dai h9c Hu
ngay sau khi np dü 100% so tiên mua tài san dê lam c s& cho vic báo dam th&i
gian tháo do', phá do' (bao gôm tháo, phá do' nên rnOng), d9n dçp mt bang ngang
cos 0 (san), vn chuyên giâi h?. den dja diem dung quy djnh và bàn giao mt bang
cho Tri.ring Dai h9c Y Duçvc, Dai h9c Hue. Ngizi trñng dâu giá duqc Trung Dai
h9c Y Di.rcrc, Dai hçc Hue hoàn trâ lai tiên k qu5 sau khi dã tháo do', phá do' (bao
gôm tháo, phá do' nén móng), d9n dp mt bang ngang cos 0 (san), 4n chuyn giâi
ha den dja diem dung quy djnh và bàn giao mt bang cho Trithng Dai h9c Y Duc,
Dai hpc Hue theo dung thi gian quy djnh là 45 ngày. Nêu ngui tning dâu giá
không thrc hin dung thai gian tháo do', phá do' (bao gôm tháo, phá do' nên móng),
d9n dp rnt bang ngang cos 0 (san), 4n chuyên giãi h. theo thai hn dã quy djnh
thI Trithng Dai h9c Y Dugc, Dai h9c Hue sê dung so tiên k qu' dê thuê tháo do',
phá do', d9n dp mt bang ngang cos 0 (san), v.n chuyên giài ha. Trtrng Dai h9c
Y Duçic, Dai hçc Hue không chju trách thim nhng 4t lieu thu hôi không dung
thai gian quy djnh.
3. Thôi gian, da diem xem tài san dâu giá: Xem tài san dâu giá trong gio'
hành chInhvào các ngày 20, 21 tháng 7 nãm 2021 t.i Bnh vin Tnrng Dai hçc Y
- Duqc Hue, da chi 41 Nguyen Hue, thành phô Hue. Khách hang có nhu câu xem
tài san dang k tai Trung tarn den hêt ngày 19/7/2021.
4. Thô'i glaD, dla dim ban h so' tham gia dan giá: Trong gi hành chinh
tr ngày niêm yet dâu giá tài san cho den 17 gi 00 phiit ngày 26 tháng 7 näm 2021,S)
tai Trung thm Djch vii dâu giá tài san tinh Thira Thiên Hue.
5. Th'i gian, dja dim, diu kiin, cách thfrc dáng k, tiêp nhn ho so'
tham gia dan giá:
a. Thai gian, dja dim däng k tham gia du giá: Trong gi hành chInh tü
ngày niêm yet dâu giá tài san cho den 17 gi 00 phüt ngày 26 tháng 7 nam 2021,
tai Trung tam Djch vii dâu giá tài san tinh Thira Thiên Hue.
b. Cách thuc, diu kin dang k tham gia d.0 giá: Ca nhân, t chüc không
thuc tru&ng hqp tai Khoàn 4 Diêu 38 cüa Lut Dâu giá tài san có nhu cau tham
gia dâu giá chap nhan giá khâi diem, Quy chê cuc dâu giá do Trung tam Djch vi
dâu gia tài san ban hành däng k thông qua vic np ho sci tham gia dâu giá hçp l
và tiên dt trithc cho Trung tam theo dung thai gian quy djnh.
6. Thbi gian, dja dim ti chfrc cuc dâu giá: 14 gRi 00 phut ngày 29 tháng
7 näm 2021 tai Hi tnr&ng Trung tarn Djch vi dâu giá tài san tinh Thira Thiên
Hue.
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7. HInh thfrc dâu giá, phtro'ng thirc
giá:
a. HInh thIrc dâu giá: Dâu giá bang bô phiêu trirc tiêp tai cuc dâu giá, trInh
tçr theo quy dlnh ti Khoân 1 Diêu 42 Lut Dâu giá tái san.
b. Phuang thüc dãu giá: Phuong thirc trã giá len, dâu giá không han chê
vông trã giá duqc thrc hin theo quy djnh tai Khoãn 2 Diêu 42 Lut Dâu giá tâi
san.
To chirc, cá nhân có nhu câu mua tài san nói trén dàng k np ho so' tai
Trung tam Dch vii dâu giá tài san tinh Thira Thiên Hue, da chi 17 dixông guyên
Linh, phiing An Hôa, thành phO
Diên thoai: 0234.350 1567.
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Hue,

No'i n/ian:

- Tnr&ng Di hpc Y Drçic, ?i hçc Hue;
- Biih vién Tnrôiig Dai h9c Y - Dugc Hue;
- UBND phi.r6ng Vinh Ninh;
- Niém yt tai Trung Tam Djch Vu dâu giá tài san;
- Ngri dang k tharn gia dãu giá;
- Liru VT HSDG (B.07).
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