
Loai tàu: Tàu Ca 

Cong diing: Djch vii hài san 

Nãm dóng: 2016 

No'i dóng: Nam Dinh 

Càng dAng k: Tan Sm 

C quan däng kim: Trung tam däng 
kim Thu cá - Bô nông nghip và phát trin 
nông thôn. 

Chiu dài: Lmax 41,85m, Ltk 37,00m 

Chiu rng: Bmax 8,20rn, Btk 8,20m 

Chiu cao man: D 3,60m; 

Chiu chIm: d 2,68m 

Man khô: f0,92m 

Vt 1iu vO: Thép 

Tang dung tIch: 3 02,0 

S(rc châ ti da: 200,00 thn 

Tc d tu do: 10,50 hãi 1'/h 

May chInh cong su.t 850 CV, k' hiu: 
Cummins, s may: 25410578, ncyi ch 

tao: 2015/An D 

BIDVC
NG HANG TMCP DAU TU 
vA PHAT T1UEN VIET NAM 

CHI NHANH THAI BINH 

CQNG bA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p -  Tir do -  Hanh phüc 

S: 1300/TB-BIDV.TB Thai BInh, ngày 01 tháng 08 nám 2022 

THÔNG BAO 
(V/v: Lta chQn td chic du giá tài san) 

Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam — Chi nhánh Thai BInh (BIDV 

Thai BInh) thông báo ye vic la chQn to chirc dâu giá tài san nhix sau: 

1. Thông tin tài san: 

- Ten tài san: Tàu djch vi hu cn ngh Ca VÔ thép 

- Mo tà tài san: 

+ GiAy phép khai thác thüy san s TB.299/KTTS do Chi civic thUy san - Sâ Nông 

nghip và Phát trin nông thôn Thai BInh cp ngày 30/03/20 17. 

+ Tàu Ca s hiu TB.99999.TS — Ten tàu: Long Hãi 36. 

- Dja chi tài san: Bn song Hu thuc TI. Trà On, huyn Ira On, tinh Vinh 

Long. 

2. Thôi han np h so': 

Thai han  np h s trrc tip là 05 ngày k tü ngày thông báo (h sa np theo 
ththng bu'u din thrçc tInh theo dâu bu'u din, vâi diêu kin BIDV Thai BInh phài 
nhn dixçic trong thai han  07 ngày kê tr ngày thông báo). 

3. Dja diem np h so': 
- Ngân hang TMCP Du tir và Phát triên Vit Nam — Chi nhánh Thai BInh, 

PhOng Khách hang cá nhân, Dja chi: So 80B, ph L Thixâng Kit, phu&ng Lé Hông 
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Phong, thành pM Thai Binh, tinh Thai BInh. 

- Du mi lien h: Ong Trtn Tun Thành (Email: thanhtt6@bidv.coin.vn;  SDT: 
0965868556). 

4. Tiêu chI hra chQn: 

T chüc däng k tham gia ctu giá phãi dáp irng tiêu chi quy thnh tai  Khoân 4 
Diêu 56 Lut Dâu giá tài san và các tiêu chI sau day: 

- Co chrc nàng hoat dng du giá tài san. 

- Co thii gian hoat dng ti thiu là 03 nàm. 

- CO Mi thiu 03 dAugiaviên. 

5. Ho so' däng k bao gm: 

- s pháp 1 doanh nghip. 

- Bàn mô tã näng 1irc, kinh nghim. 

- Thu chào giá, M sa lien quan theo Miic 4 Thông báo nay, các cam kt khác 
cüa to chirc dâu giá (nêu co). 

* Lwufi: 

- Hc sc' dáng k3 mc nhiên hit hiu lc trong trwàng hcrp td chi'c du giá khóng 
du'çrc dáu giá theo quy djnh cta pháp iut. 

- BIDV Thai Binh sê có van bàn thông báo kIt qua cho to chj'c dáu giá du'crc 
ly'a chQn, nhüng do'n vj khóng duçrc thông báo két qua ä'up'c h/eu là không dtrcxc 1ya ,/ 
chQn, BIDV Thai BInh khóng hoàn trá ho so' vó'i nhI'cng do'n vj khOng du'çic lea chQné 

AM DOC 
No'i nlzân (03 ban): 
- Däng trên website; 
- Liru: P.QTTD, VT 

Y NGAN HANG TMCP .- 
oAL T vA  PHil TRIEN , 
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