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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

 
1. Tài sản đấu giá: Mặt hàng đồ điện, kim khí do nước ngoài sản xuất gồm 576 

Bút thử điện nhãn hiệu TOLSEN V70670, 09 bộ cờ lê nhãn hiệu TOLSEN 15160 

(01 bộ/14 cái), 37 bộ Tua vít, nhãn hiệu TOLSEN V32408 (01 bộ/08 cái), 116 Mỏ 

lết cần đỏ, nhãn hiệu TOLSEN V40525, 01 túi công cụ nhãn hiệu TOLSEN 80103, 

04 Mỏ lết cần đen, nhãn hiệu TOLSEN15311. 

2. Nơi có tài sản đấu giá: Số 03 Lê Quý Đôn, phường Tân Thạnh, Tp Tam 

Kỳ, Quảng Nam. 

 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 21.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi 

mốt triệu đồng đồng chẵn). 

(Giá trên đã có Thuế VAT nhưng chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí 

và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước ( nếu có). 

 4. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)/1 hồ sơ tham gia đấu giá. 

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng 

chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá. 

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả 

Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP 

Tam Kỳ) 

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ông Bùi Xuân Quyết - Tài sản Nguyên của 

Phòng cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Nam 

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 

 - Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì 

liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian. 

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, 

nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước: 

 - Thời gian bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày 

làm việc) từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 04/10/2022. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 04/10/2022 đến 17h00 ngày 

06/10/2022. 

 - Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở làm việc của Công ty 

Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, khối phố 

Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ).  

 - Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và 

Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 337563456789 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng 

Việt Nam (PVcombank) - CN Quảng Nam hoặc nộp tiền mặt. 

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trực tuyến. 

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên. 

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ tiền đặt 

trước đúng quy định, khách hàng sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và 



Giá cả Quảng Nam cấp cho tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá trực 

tuyến: taichinhqnamqtc.vn; được hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, cách trả giá 

và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: 

taichinhqnamqtc.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến 

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 09h30 đến 10h30 ngày 

07/10/2022 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn. 

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam 

(32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ); 

Điện thoại: 0235.6338777. 
       

 

Nơi nhận: 

- Khách hàng tham gia đấu giá; 

- Cty Đấu giá Hợp danh TC&GC Q.Nam 
(niêm yết); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp (đăng 

tin); 
- Lưu: VT. 

 

 
 


