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Ninh Bình, ngày 9 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-KL ngày 28/4/2020 của Chi cục trưởng Chi
cục Kiểm lâm Ninh Bình về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật và
xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
Căn cứ Biên bản định giá tang vật vi phạm hành chính ngày 02/10/2019;
ngày 04/11/2019; ngày 15/11/2019; ngày 28/11/2019; ngày 11/12/2019; ngày
29/5/2020 của Hội đồng xác định giá trị tang vật và xử lý tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính thuộc Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình.
Tên đơn vị tổ chức lựa chọn: Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình
Địa chỉ: Số 02, đường Bùi Thị Xuân, phường Nam Bình, TP.Ninh Bình
Trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
TT

Loại gỗ

Nhóm
gỗ

Đơn
vị tính

Khối
lượng

Đơn giá
VNĐ/m3

Thành tiền
VNĐ

1

Cẩm lai HTPT

IIA

M3

1,018

20.000.000

20.360.000

2

Cẩm lai xẻ

IIA

M3

0,108

38.000.000

4.104.000

3

Trắc HTPT

IIA

M3

0,300

70.000.000

21.000.000

4

Hương HTPT

IIA

M3

0,255

18.000.000

4.590.000

5

Vàng tâm xẻ

IV

M3

0,182

25.000.000

4.550.000

6

Vàng tâm xẻ

IV

M3

0,414

28.000.000

11.592.000

7

Kháo HTPT

IV

M3

0,485

6.000.000

2.910.000

8

Kháo tròn

IV

M3

0,370

9.000.000

3.330.000

9

Kháo xẻ

IV

M3

0,693

12.000.000

8.316.000

M3

3,825

Tổng:

80.752.000

2. Tiêu chí lựa chọn: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu
chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể như sau:

2
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm
bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá là tài sản tịch thu sung quỹ Nhà
nước (việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đấu giá tài sản).
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
Có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên, có tối thiểu 4 đấu giá viên đang làm
việc tại đơn vị, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với
quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác: Ưu tiên cho các tổ chức đấu giá có trụ sở và đang hoạt
động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: Từ 07giờ 30 phút ngày 09/6/2020 đến 16 giờ 00 ngày
12/6/2020 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình.
4. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
- Hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Chi cục Kiểm
lâm Ninh Bình.
- Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thẩm định, lựa chọn đơn vị tổ chức
đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình,
Chi cục sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn,
những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa
chọn, Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình không hoàn lại hồ sơ với những đơn vị
không được lựa chọn./.
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá
tài sản (http://dgts.moj.gov.vn);
- Trang thông tin điện tử Sở NN&PTNT tỉnh Ninh
Bình;
- Lưu VT. TTr-PC.
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