
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tir do - Htnh phñc  

S  :3  g/TB-UBND TP.Nam Dinh, ngày 0 tháng 11 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic 1ira ch9n th chirc du giá tài san 

Can cii' Lugt dá'u giá tài san so' 01/2016/QHJ4 dztcic QuO'c hi thông qua ngày 
17/]]/2016, 

Can cz'r Nghj djnh sO' 62/201 7/ND-UP ngày 16/5/2017 cia C7'iInh phi Quy djnh 
chi tié't mç5t sO' dieu và bin pháp thi hành Lugt dâu giá tài sán, 

Can ct' Thông tu' so' 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 cia B(5 Tài chInh Quy 
dnh khung thI lao djch vi dáu giá tài san tgi Luçlt dâu giá tài sán, Thông tu' sO 
108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 cia B5 Tài chInh sz'ca dôi, bô sung mt so diêu 
cza Thông tu' sO 45/2 01 7/TT-BTC ngày 12/5/2017 cia B3 Tài chInh Quy djnh khung 
thu lao dch vu dáu giá tài san tgi Lut dâu gic tài sán, 

Can ct' Quyé't djnh sO' 3 5/201 9/QD- UBND ngày 10/10/2019 cüa UBND tinh 
Nam Dinh ve viçc ban hành Quy djnh v dáu giá quyên th dyng dat dé giao dat có thu 
tién st'c dyng dat hoc cho thuê dat trên dja bàn tinh Nam Djnh; Quyêt djnh so 
18/2020/QD-UBND ngày 5/6/2020 cza UBND tinh Nam Djnh ye' vic sica dOi, bô__, 
sung m5t sO diêu cia Quy djnh ye dâu giá quyên st'r dyng dat dé giao dat có thu 
sth' dyng do't hoic cho thuê dat trên d/a bàn tinh Nam Djnh ban hành kern theo 
djnh so' 35/2019/QD- UBND ngày 10/10/2019 cza UBND tinh Nam Djnh, 

Can cii' Quyé't djnh so' 1535/QD-UBND ngày 21/7/2021 cza UBND tinh 
Djnh phê duyt giá khO'i diem dê to' chz'c dâu giá quyên th dyng do't cho nhdn dan Qi 
nhà 6' tçi Kliu dO thj mó'i phIa Nam song Dào và các khu tái djnh cu'. Phgm Ngz Lao 
II, DOng Qujt, Tram Ca, thành phO Nam Djnh. 

UBND thânh ph Nam Djnh thông báo 1a chn t chüc du giá tài san vi các 
ni dung sau: 

1. Ten, dja chi cüa do'n vj có tãi san du giá: U' ban nhãn dan thành pM 
Nam Dnh (Dja chi: S 10 Trn Däng Ninh, thành pM Nam Djnh, tinh Nam Dnh). 

2. Ten tài san, so 1trçng tài san, giá kh&i diem cüa tãi san dâu giá 

2.1 .Tên tài san: Giá trj quyn 5ir diing dt cho nhân dan lam nba tj Khu do 
thj mi phIa Nam song Dào thánh pM Nam Djnh. 

2.2. S luçmg tài san vâ giá khi diem giá tr quyn si1 ding dat th nhu sau: 

- Tong s thira dat: 101 thira 

- Tong din tich dat: 12.5 12,7m2  

- Tng s tin theo giá khi dim: 193.132.800.000 dng 

Bang chü': Mót tram chin rnwo'i ba t, mt tram ba mu'o'i hai triu, tam tram 
nghIn dOng. 
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3. Tiêu chI hra chQn to chfrc du giá tài san 

3.1. Bàn cam kt cüa t chüc du giá v co s& 4t chit, trang thi& bj cn thit 
dam bão cho vic du giá di vth loai tài san dâu giá là quyên sr dung dat . 

3.2. Co phuang an du giá khã thi, hiu qua. 

3.3. Co näng lirc, kinh nghim và uy tin to chirc dâu giá tài san. 

- Thii gian hott dng (kinh nghim); 

- S luçing du giá viên; 

- S lucmg hçp dng dtu giá thành; 

- Náng 11rc tài chInh. 

3.4. Co thu lao djch viii du giá, chi phi du giá tài san phü hçip. 

3.5. Co ten trong danh sách các t chirc dtu giá tài san do B Tu pháp cong b& 

3.6. Co cam kt bão mt thông tin v cuc ctu giá. 

3.7 Co phu'ang an dam bão phOng chng djch COVID 19 trong qua trInh to 
chirc du giá. 

3.8. Tru'ng hgp có nhiu dan vj ducc dánh giá bang nhau v các tiêu chI nêu 
trên së uu tiên lra chn don vj dã có hcip dng và t chirc du giá thành cong tài san 
tuo'ng tir cho U ban nhân dan thânh ph Nam Djnh. 

A A .7 4. Tho'i gian, da diem nhn ho so' va thong bao ket qua lira ch9n 

4.1 Thai gian np h so tham gia 1ira ch9n tü: 8h00 ngày 09/11/202 1 den 16h00 
ngày 12/11/202 1 (trong gi? hành chInh). 

4.2 Dia dim tip nhn h so: PhOng Tài chinh k hoch thành ph -'.3 Lé 
Hông Phong, thành phô Nam Dnh. DT 02283.830.576. H so có th np trirçti ho.c 
gián tiêp (nêu ho so gui gián tiêp phâi duçic van thu phông Tài chInh k hotchj'(ô nhn 
np truóc 16h00' ngày 12/11/2021). 

Kt qua hra ch9n t chirc du giá dugc däng trên cng thông tin din t1r thành 
phô tai website: http://thanhpho. namdinh.Rov. Vii . 

UBND thành ph Thông báo d các t chirc du giá tài san duçic bit và gui h 
so tham giatheo thOi gian và dja dim ghi tti thông báo này./. 

!Vo'i nhãn: Jj-
- TT Thành üy; 
- TT HDND- UBND TP; 
- Lânh dao UBND TP; 
-STixpháp; 
- Trang thông tin din ti'r thành phô; 
- Lixu VT, KT. 

- TM. UY BAN NHAN DAN 
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(Kern theo Yt 
CHQN TO CHC DAU GIA TAT SAN 
-UBND ngàyO tháng 11 nárn 2021) 

STT Tiêu Yen can Dánh giá 
- r 

Ban cam kt cüa t cliic sau iá v 
co' s& vat chat, thit bj cn thiêt 

CO phOng ban du giá 
và thng thông tin 
phiic v11 ban du giá 

DtIKhông dat 

2 Phuong an dâu giá khã thi, hieu qua 
CO phuong an dâu giá 
khã thi, hieu qua 

Dt/Không dtt 

Nang lijc, kinh nghim uy tin cüa th 
chüc du giá 

Co ban mô tã näng 
1irc, kinh nghim cüa 
to chirc du giá 
chuyên nghip 

Dtt/Không dtt 

- Thai gian hoat dng (kinh nghim); 
CO tir 2 närn kinh 
nghirn trâ len 

Dat/Khong dt 

- S lucing dAu giá viên; 

Co thi thiu 2 du giá 
viên cO chi'rng chi 
hành ngh dâu giá 
vien 

Dt/Khong dat 

- S luçing hçip dng du giá thành; 
CO tôi thiu 03 hçip 
dng du giá tài san 
thành cong 

Dat/Khong dt 

- Näng 1irc tài chinh 

CO cam kt không 
dang trong qua trinh 
giãi th; khong bj kt 
lun dang lam vào 
tInh trang phá san 
hoc nçi không CO khã 
nang chi trã theo quy 
djnh cUa pháp 1ut 

Dt/Không dat 

4 
Thu lao djch vi,i du giá tài san, chi 
phi du giá tài san phü h'p theo quy 
dinh 

CO xây dirng thu lao 
dich vu dâu giá 

Dt/Không dat 

CO ten trong danh sách các th chirc 
do B Tu pháp cong b 

Darn bão theo quy 
djnh 

Dat/Khong dat 

6 
CO cam kt bão mt thông tin ye 
cuc du giá 

CO cam k& Dat/Khong dat 

7 
CO phuong an dam bão phOng chng 
djch COVID 19 trong qua trInh t 
chüc du giá 

CO cam kt Dat/Không dat 

8 

Truang hçTp cO nhiu don vj dirge 
dánh giá bang nhau v các tiêu chI 
nêu trén se uu tiên lua chon don vi d 
cO hçrp dng và t chirc du giá thãnh 
cong tài san tuong tir cho U' ban 
nhân dan thãnh phô Nam Djnh. 

CO 01 hçp dng tth 
len 

Dat/Không dat 
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