UY BAN NHAN DAN
HUYN CHU' SE

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM

S: 45/TB-UBND

Chit Se, ngày 6 tháng nàm 2019

Dc 1p — Tir do — Hnh phüc

THÔNG BAO
Ve viçc hra chQn to chuc ban dau gia tai san
V

A

UBND huyn Chu Se thông báo v vic lra ch9n t chüc dâu giá tài san là các
lô dá bj tjch thu trên dja bàn huyn Chu Se.
I. Thông tin v don vj có tài san dâu giá:
1. Ten don vj: Hi dông ban dâu giátài san huyn Chu S, tinh Gia Lai.
2. Dja chi: 757 Hung Vuong — thj trân Chu Se — Chu Se — Gia Lai.
II. Thông tin v tài san dâu giá:
1. Lô dá tich thu tai thôn Phü Cuin, xâ Ta Pal:
Thành tin (dông)
Don giá
Khôi lu'çrng
Loai dá
Dá xay dirng cic
KT (120x140x95)cm

EM xay dirng ciic
KT (80x50x70)cm
Daxay dirng c1ic
KT (45x55x30)cm

9,57 (mi)

150.000
(dng/m3)

1.435.500

3,36(m3)

150.000
(dngIm3)

504.000

1,4 (m3)

150.000
(dng/m3)

210.000

TONG CONG
2. Lô dá tch thu tai lang Kênh Siêu, xâ Chix Pang:
Loi cia
Kh6i hrçrng
Don giá
Dáxâydrngciic
150.000
6,24(m3)
KT (80x65x50)cm
(dngIm3)
Dá xây dung C11C
150.000
6,62 (m3)
KT(100x85x65)cm
(dng/m3)
1.800
Dáchê
850viên
(dong/vien)

TONG CONG

2.149.500
Thành tin (dng)
936.000
993.000
1.530.000

3.459.000

Tong giá kh&i diêm cüa 02 to cia: 5.608.500 dông
(Bang ch1i: Nàm triu sáu tram lé tam nghhIn nãm tram a'óng)
III. Tiêu chI hra chQn to chfrc dãu giá tài san:
- Co sâ 4t chat, trang thiêt bj can thiêt bão dam cho vic dâu giá dôi vói tài
san dâu giá.
- Phuong an dâu giá khà thi, hiu qua.
- Nàng hrc, kinh nghim và uy tin cüa to chic dâu giá tài san.
- Thu lao djch vii dâu giá, chi phi dâu giá tài san phu hqp.
- Co ten trong dach sách các to chüc dâu giá tài san do B Tu pháp cong bô.
IV. Thôi gian, dja diem np h so dãng k tham gia to chfrc du giá:
- Thii gian: 05 ngày ké t1r ngày thông báo.

- Dja dirn np h sot: Phông Tài chInh — K ho.ch huyn Chu Se. 757 Hung
Vucng — thj trân Chiz Se — huyn Chu Se — tinh Gia Lai.
Nii n/ian:
TM. UY BAN NHAN DAN
- CT, các PCT UBND huyn;
HU TCH
- Website UBND huyn;
- Phông: TC-KH; TNMT;
- Liru: VT.
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