
 

 

       SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 Số:102 /TTKĐ-HC   Bình Thuận, ngày 28  tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản            
 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bình Thuận về việc phê duyệt giá cho thuê căn hộ có vị trí thuận lợi tại tầng 1 Chung cư 

Văn Thánh B,C và tầng 1, tầng 2 Chung cư Phú Thủy; 

  Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-SXD ngày 20/7/2020 của Sở Xây dựng về việc Ban 

hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác 

của Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận (Trung tâm); 

         Trung tâm Kiểm định Xây dựng Bình Thuận thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 

để thực hiện việc đấu giá cho thuê căn hộ (106, 109) có vị trí thuận lợi ở chung cư B Văn 

Thánh.  

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá cho thuê 

- Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận; 

- Địa chỉ: Số 347 đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết – Bình 

Thuận. 

2. Tên căn hộ, vị trí đấu giá cho thuê 
 

Căn hộ 

  

Diện 

 tích 

 

Mục đích  

sử dụng 

 

Thời hạn 

thuê 

 

Vị trí 

 

Giá khởi 

 điểm 

 

106 53.3 sử dụng để ở 60 tháng Chung cư B 
 Văn thánh 

86.346.000 

109 53.3 sử dụng để ở 60 tháng Chung cư B 
 Văn thánh 

90.663.300 

Tổng cộng 177.009.300 

 

3. Giá khởi điểm: 177.009.300 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, 

không trăm linh chín ngàn, ba trăm đồng) 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá 

- Là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn và có tên trong danh sách tổ chức 

đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp công bố; 

- Có địa chỉ rõ ràng tại Bình Thuận; có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm 

bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 
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- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

- Thù lao, dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do đơn vị có tài sản đấu giá quyết 

định. 
 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá 

- Thời gian: Trong vòng 5 ngày làm việc (từ ngày 01/03/2023 đến hết 

08/03/2023). 

- Địa điểm: Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận - Địa chỉ: Số 347 đường 

Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy , TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Số điện thoại: 02523.722336 

- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: như tiêu chí lựa chọn. 

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân 

(của tổ chức và cá nhân). 

*   Lưu ý: Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận sẽ có văn bản thông báo kết 

quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. Đối với những đơn vị không được thông báo kết 

quả được hiểu là không được lựa chọn và không được hoàn lại hồ sơ. 

- Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa 

chỉ sxd.binhthuan.gov.vn và của Bộ Tư pháp, đồng thời được niêm yết công khai trên 

bảng thông báo tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận. 

- Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận thông báo đến các cơ quan, tổ chức 

đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký đúng thời gian như trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- Trang thông tin của Bộ Tư pháp; 

- Trang thông tin điện tử của Sở xây dựng; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: HC-QLN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Trịnh 
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