Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá cho thuê tài sản
Viết bởi Administrator

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ/ĐCT ngày 01/07/2002 của Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; Quyết định số
999/QĐ-ĐCT ngày 29/12/2006 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phụ nữ và
Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ- TTPN&PT ngày 23/12/2019 của Trung tâm Phụ nữ và phát
triển về việc cho thuê tài sản;

Để thực hiện việc cho thuê tài sản của đơn vị theo đúng quy định, Trung tâm phụ nữ và phát
triển thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng như sau:

1. Tên địa chỉ người có Tài sản đấu giá cho thuê:

- Tên đơn vị: Trung tâm phụ nữ và phát triển.

- Địa chỉ: Số 20 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin về tài sản cho thuê cần đấu giá:

- Tên tài sản cho thuê: 03 tài sản

+ Tài sản 1(TS 01-B): Phòng 306, 307 tầng 3 khối nhà B: 162m2
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+ Tài sản 2 (TS 02-B): Phòng 308 tầng 3 khối nhà B: 50,5m2

+ Tài sản 3 (TS 03-A): Phòng làm việc là khu nhà hàng tầng 4 khối nhà A: 462m2

- Nguồn gốc: do nhà nước đầu tư

- Giá khởi điểm đấu giá:

+ Tài sản thứ 1 là: 1.360.800.000 đồng.

+ Tài sản thứ 2 là: 363.600.000 đồng.

+ Tài sản thứ 3 là: 3.326.400.000 đồng.

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%

Thời gian thuê: 02 năm.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;

+ Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín, có quy
trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho Trung tâm phụ nữ và phát

2/3

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá cho thuê tài sản
Viết bởi Administrator

triển;

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu
giá, có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài
sản phù hợp;

+ Số lượng đấu giá có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do Bộ Tư pháp cấp tối thiểu là 05
người;

+ Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản;

+ Vốn điều lệ: tối thiểu là 05 tỷ đồng.

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký; hồ sơ năng lực.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Ngày 24/12/2019 (Trong giờ
hành chính) tại: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển.

+ Người liên hệ: Nguyễn Thùy Dương, số điện thoại 0243.7281034.

Trung tâm phụ nữ và phát triển thông báo tới các tổ chức đấu giá có đủ điều kiện nộp hồ sơ
đăng ký để Trung tâm có cơ sở lựa chọn, tổ chức đấu giá theo quy định.
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