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S:  79?  /TB-SXD Ph ThQ, ngayiP6 tháng 5 nám 2022 

THÔNG BAO 

ye vic 1i'a chQn to chü'c dãu giá tài san 

Can th Lut ã'du giá tài san s 01/2016/QHJ4 ngày 17/11/2016 và các 
van ban hithng dâii thi hành, Lugt Quán lj, sir dyng tài san cong ngày 21 tháng 
6 nán'z 2017 Va CáC van ban hwáng dan thi hành, 

Can c& Nghj quyèt 04/2018/NQ-HDND ngày 20/7/2018 cia Hi &ng 
nhán dan tinh Phá ThQ quy djnii v phân cá'p quán l.  tài san cong tgi cci quan, 
t ch&c, doii vj thuócphain vi quán lj cüa tinh Piu ThO, 

Can c& Quylt ct/nh s 85/QD-STC ngày 09/7/202 1 cla SO' Tài chInh Piiü 
ThQ v vic thanh l3 tài sOn cia SO' Xáy dirng Phi ThQ, 

Can c& Quyt ct/nh s 41/QD-SXD ngày 0 7/3/2022 cta Gián'z dác SO' Xây 
dicng Piu ThQ v vic thanh 1j tài sOn cia SàXdy dy'ng Phi ThQ, 

Cán c& h&ng tint thdm ct/nh giá sá 200501/CT-TDG/VAPC ngày 
20/5/2022 cla Cong ty cd phn thdin ct/nh giá và 2'%u giá Phi ThQ. 

Can th Quyt ct/nh sd 82/QD-SXD ngày 24/5/2022 cüa Giáin ctc SO' Xáy 
dyng Pith ThQ v vic phê duyt giá kh&i ctkm cté' ban ctu giá tài san thanh lj. 

Sâ Xây dirng tinh Phü Th9 thông báo cong khai v vic 1ira chçn th chirc 
du giá tài san nhix sau: 

1.Tên (ton vj có tài san dãu giá: 

Sâ Xây drng tinh Phü Th9, dja chi: S6 418, Du?mg Nguyn Tt Thành, 
phthng Tan Dan, Thành ph Vit TrI, tinh Phü Th9. 

2. Ten tài san: 

Lô thi& bj 4t tr, vt 1iu thu hi thanh 1 theo Biên bàn kiêrn ké khi 
hrçng tài san ngày 17/4/2022 cüa Hi dng thanh 1' tài san cong - Sâ Xây dirng 
tinh Ph(i Thç (co Phy lyc và danh inyc chi tiét kern theo,). 

- Tng giá khii dim tài san d du giá là: 628.408.600 dông. 

(Bang chic: Sáu tram hai tarn triu, bn train linh tam nghln, sáu tram ctng). 

3. Tiêu chI liya chçn to chü'c dâu giá tài san: 

Sâ Xây dirng tinh Phü Th9 lia chn t chüc du giá tâi san theo các tiêu chI 
sau: 

- Co ca sâ 4t cht, trang thit b cn thi& bâo dam cho vic du giá di vài 
LO thit bj v.t Pr, vt 1iu nêu trên. 

- CO phiro'ng an dtu giá khá thi, hiu qua nhât; 



- Co nàng 1%rc, uy tin kinh nghim t chüc du giá tài san; 

- Thii lao djch vi du giá, chi phi dAu giá phii hqp vài các quy djnh tai 
Thông tu s 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 cUa B tài chinh quy dijnh 
khung thi lao djch vi du giá tài san theo quy djnh cüa Lut du giá tài san; 

- Co ten trong danh sách các t chirc du giá tài san do B Tu pháp Cong 
b con hoat dng tInh dn thi dim hin tui. 

4. ThOi gian, dja dim np h so': 

T6 chirc du giá tài san trên dja bàn tinh Phü ThQ có dü diu kin np h 
s nàng lirc dàng k tham gia t chüc du giá trrc tip tai  Sâ Xây drng tinh Phtt 
Tho (Qua b phn van thix) trong gi hành chInh, thi han  03 ngày lam vic (tth 
ngày nghi) t1r ngày 26/05/2022 dn ht ngày 30/05/2022. 

Thông báo nay dixçic däng cong khai trên cng din tü Quc gia ye dâu 
giá tài san, Cng thông tin din tü Sâ Xãy dirng Phü th9 Va hem yet tai  tri sO' 
SO' Xây dimg tinh Phi Th9. 

- Chi tiêt lien h PhOng K toán SO' Xây drng tinh Phiii Thç , dja chi: 
phuO'ng Tan Dan, Thành ph Vit Tn, tinh Phü Thç. S din thoai: 0977426999 
(Ba Tuyên). 
Ntiinhân: 
- Cong TTDT quôc gia ye DGTS 
- Trang TTDT Sâ Xây dirng PT 
- Lãnh dao Sâ; 
-Liru:VPSâ. 



PHU LUC II- Dantijthiic ctài 

Kern thea Thông baa sôf/TBSXPnj 

thiêt bi, vat tu' 

022 cüa S&Xây du'ng Phá ThO 

Dvt: don 

STT Tãi san thãm dinh giá Dvt So Iu'çrng Dffn gia Thãnh tiên Tlnh trang cüa tài san 

1 
Cap din cit doin ngn dài dä 
tháo do' tü' cong trInh 

kg 930 105,000 97,650,000 Các doin vun ngn dài, bong vó 

2 Hoa st tu'è'ng rio cü kg 3,500 10,500 36,750,000 G set, hông do tháo d, 1im ph lieu 

3 

Ton lo'p rnái nhà; 
6ng thép phông cháy tháo dO'; 
cot diên chiu - cOt thép; 
day thép dn set tháo dO'; 
cü'a thép (cü'a phông bo'm); 
tO phOng cháy (15 cái); 
TO din fang (15 cal) 

kg 3,681 9,500 34,969,500 
Cu hông, xu6ng cap, g set, lam phê' 
lieu 

Cot diên chiê'u sang san VU Yn, 
ct gang (02 cot) 

kg 200 11,500 2,300,000 Cu hông, thiê'u Iinh kiên 

5 Khuôn, CO'a g các phông b 304 20,000 6,080,000 M6i mot, hông 

6 
At tO mat thit hi diên trong 
phông (16A và 20A) 

cái 406 18,000 7,308,000 Cu 

Attômát3 pha 125A 
(tháo t& 15 tO diên các tangj 

cOi 12 125,000 1,500,000 CU 

8 
ciu giao tong - 3pha 

(1000A - 690V) 
cái 1 250,000 250,000 Cu 

9 
TO din tOng cOa nhà - tO 1: Co 1 
at 800A + 3 at 125A + 2 at 32A + 
thanh dOng dâu n6i (at 3 pha) 

cái 1 1,239,000 1,239,000 CU 



STT Tãi sin thãm dinh giá Dvt Sö1u 
. 

Thành tiên TInh trang cüa tal san 

10 
Tü diên t6ng cüa nh - tü 2: Co 1 
t800A+5t150A+thanh 

cThng dâu ni (at 3 pha) 
ci 1 

- 
I''I0 1,550,000 Cu 

11 
Tü diên t6ng cüa nhà - tü 3: Co 1 
at800A+4at125A+thanh 
dông dâu n6i (at 3 pha) 

cái 1 1,300,000 1,300,000 Cu 

12 0 cam, cong tic am tu'ô'ng cái 1,617 800 1,293,600 Cu 

13 Tü ton d ti lieu van phOng cái 1 350,000 350,000 Cu 

14 Châu rO'a rnt bing sü' chiê'c 80 2,500 200,000 Cu, süt v&, hông 

15 BêxI chiêc 82 2,500 205,000 Cu,s(rtv&,höng 

16 VOitu'do chiê'c 116 3,500 406,000 Cu 

17 Vôi nu'ó'c (vôi gat D18) chiê'c 45 3,500 157,500 Cu 

18 Gu'o'ng chiê'c 122 2,500 305,000 Cu hông do tháo d& 

19 SenvOi chiêc 119 3,500 416,500 Cü,hôngdotháod& 

20 ChCu tiu nam bng sii' chic 3 2,500 7,500 Hông do tháo dO' 

21 Tiu nu'bing siii' chiê'c 2 2,500 5,000 Hông do tháo dO' 

22 BInh chQ'a cháy 4kg chigc 90 12,000 1,080,000 Hê't h?n  sü' ding 

23 Op sau lu'ng den tuip chiê'c 413 1,500 619,500 Cu 

26 Den hành lang (den op trn) chiOc 222 750 166,500 Cu hông do tháo dO' 

27 Cay may tInh cái 2 30,000 60,000 Hông không hott dông 

28 Man hInli may tInh cái 2 20,000 40,000 Hông không hoat dông 

31 
Dr?ng óng PVC tháo dO'; 
Du'o'ng ong PPR thao do' 

kg 700 4,500 3,150,000 VO', hông do tháo dO' 



STT Tài san thâm dlnh  giá Dvt So lu'çng 
VtI&JG1,IJ 

'o'n gia,,/ Thành tiên TInh trang cüa tài sin 

32 
Mybo'rnbcü'uhóa 
(pentax 3 kW) 

cái 2 1, 3,000,000 Cu,Ithoatdông 

May bo'rn b c'u hóa 
(pentax 7,5 kW) 

cal 1 2,500,000 2,500,000 Cu, It hot dng 

May bom b c&u höa dkl'  phOng 
(May dông co' xing) 

cái 1 3,500,000 3,500,000 Cu, It hoit dung 

35 
Van dng cüa he thông cap nu'ó'c, 
hêthôngphôngcháy 
(loal tu' 2 dn 3 inch; PN 10) 

cal 6 50,000 300,000 Cu 

TOng 208,658,600 

(Bang cliü': Hal tram linh tam triêu, sáu tram nãm mu'o'i tOrn nghIn, sáu trOm d'óng) 
MO'cgiO trên chu'a bao göm thuê'GTGT; chu'a bao yórn chi phi bô'c xe'p, von chuyê'n, phO dO' (ne'u co) vO cOc chi phi khOc 

phát sinh. 
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