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TỒNG CÔNG TY IDICO 
CÔNG TYTNHH MTV PHÁTTRDÊN 

ĐỎ THỊVẢKHU CỒNG NGHIỆP IDICO

Số:£2é/QĐ-CT

CỘNG HÒAXÃHỘICHỦNGIHA VỆT NAM 
Đọc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Bán đấu giá thanh lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ và Thiết bị vặt tư thu hồi

- Căn cứ Quy chế bán đấu giá số: 01/CT-QCĐG ngày 28 tháng 12 năm 2022 
của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO.

Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO thông báo 
Bán đấu giá tài sản thanh lý sau:

ĐVT: Đồng

STT LOẠI TÀI SẢN NĂM ĐƯA 
VÀO SD GIÁ KHỞI ĐIẺM

01

Xe 29 chỗ Hyundai 60B - 
022.27 (BS cũ: 52N-7849); Xe 
Toyota Hiace Super 60B - 
021.52 (BS cũ: 53M - 5869); Xe 
ô tô Camry 2.4G 
60A-176.85 (BS cũ: 52F-6083)

2006;2003;2007 248.000.000

02 Các TSCĐ, CCDC và vật tư thu 
hồi còn lại theo danh sách

210.000.000

- Tiền hồ sơ: 200.000,đ/lbộ (Hai trăm ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 5.000.000,đ (Năm triệu đồng)

- Bước giá: 1.000.000,đ (Một triệu đồng)

*Ghi chú: Giá bán thanh lý đã bao gằm thuế VAT. Bên mua có trách nhiệm đóng

các loại thuế, phỉ, lệ phỉ và thực hiện các thủ tục chuyến nhượng tài sản trên.

- Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền do người mua chịu.
1. Khách hàng tham khảo Quy chế đấu giá tại website công ty http://www.idico- 

urbiz.vn.
2. Khách hàng được xem hàng từ 09h00’ đến 15h00’ từ ngày 29/12/2022 đến 

ngày 30/12/2022 tại Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp 
IDICO.

3. Mua hồ sơ: Từ ngày 28/12/2022 đến ngày 29/12/2022 (Giờ hành chính). Công 
ty chỉ bán tôi đa 5 bộ hô sơ đôi với môi Tài sản thanh lý. Trong trường hợp hêt 
thời gian bán hồ sơ, chưa đủ số lượng 5 bộ thì sẽ chốt số lượng hồ sơ thực tế.

4. Nộp phiếu tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Trước 15h00’ ngày 
30/12/2022 tại Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp
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IDICO - Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch I, Xã Phước Thiền, Huyện 
Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

5. Khách hàng nộp phiếu bỏ giá trước 15h00’ ngày 30/12/2022 tại Công ty TNHH 
MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO -  Đường Tôn Đức Thăng, 
KCN Nhơn Trạch I, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

6. Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO dự kiến tồ 
chức bán đấu giá vào 16h 10’ ngày 30/12/2022 tại Công ty TNHH MTV Phát 
triền đô thị và khu công nghiệp IDICO -  Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn 
Trạch I, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

7. Các tồ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá xin liên hệ tại Công 
ty TNHH MTV Phát triền đô thị và khu công nghiệp IDICO -  Đường Tôn Đức 
Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam; Điện thoại: 02513.560.475.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và 
khu công nghiệp IDICO -  Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, 
Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam./.

Nơi nhận: CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIÉN
- Để thông báo niêm yết; ĐÔ THỊ VÀ KCN IDICO

GIẢM ĐÔC CÕNG TY

Phan Văn Quang

Trụ sở: Đ. Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, X. Phước Thiền, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai
Tel: 02513.560.475 
Email: urbizco@hcm.vnn.vn
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TỐNG CÔNG TY IDICX)
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIÉN 

ĐỔ THỊ VÀ KHU CỐNG NGHIỆP IDICO
Số: 01/CT-QCĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Đỏc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUY CHÉ BÁN ĐẤU GIÁ
V/v: Bán đấu giá thanh lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ

vả Vệt tư thu hồi

Điều 1: Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước trả giá, tiền hồ sơ, 
tiền đặt trước vào đấu giá, tiền thuế trước bạ.

Đvt: Đ ồng

STT TÊN TÀI SẢN NĂM ĐƯA 
VÀO SD GIÁ KHỞI ĐIÉM

01

Xe 29 chỗ Hyundai 60B - 022.27 
(BS cũ: 52N-7849); Xe Toyota 
Hiace Super 60B - 021.52 (BS cũ: 
53M - 5869); Xe ô tô Camry 2.4G 
60A-176.85 (BS cũ: 52F-6083)

2006;2003; 
2007 248.000.000

02 Các TSCĐ, CCDC và vật tư thu hồi 
còn lại theo danh sách 210.000.000

-  Tiền bán hồ sơ: 200.000,đ /01 bộ (Hai trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước : 5.000.000,đ (Năm triệu đồng)

- Bước giá : 1.000.000,đ (Một triệu đồng)

* Ghi chú: Giá bản thanh lý đã bao gồm thuế VAT. Bên mua có trách 
nhiệm đóng các loại thuế, phí, lệ phí và thực hiện các thủ tục chuyên nhượng tài 
sản trên.

Điều 2: Thông tin về thòi gian, địa điểm, hình thức đấu giá liên quan 
đến Tài sản đấu giá.

2.1. Khách hàng được xem hàng từ 09h00’ đến 15h00’ từ ngày 29/12/2022 
đến ngày 30/12/2022 tại Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công 
nghiệp IDICO.

2.2. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản 
bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đâu giá trong giờ 
hành chính, liên tục kề từ ngày 28/12/2022 đến 15h00’ ngày 29/12/2022. Công 
ty chỉ bán tôi đa 5 bộ hô sơ đôi với môi Tài sản thanh lý. Trong trường hợp hêt 
thời gian bán hồ sơ, chưa đủ số lượng 5 bộ thì sẽ chốt số lượng hồ sơ thực tế.

2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
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- Thời gian: lóhlO’ ngày 30 tháng 12 năm 2022.

- Địa điềm: Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp 
IDICO -  Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhem Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2.4. Hình thức đấu giá: Đấu giá rút gọn.

Điều 3: Đối tượng tham gia đấu giá

3.1. Người được tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân trong nước, có 
nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện sau:

- Tự nguyện nộp đơn và tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty TNHH 
MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO có đóng dấu treo.

- Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế.

- Có năng lực hành vi dân sự.

3.2. Những người không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân 
sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 
hoặc người tại thời điểm nhận hồ sơ đấu giá không nhận thức làm chủ được 
hành vi của mình.

- Những người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nguyên tắc bán đấu giá

4.1. Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, 
liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên 
tham gia.

4.2. Cuộc bán đấu giá được tiến hành khi có từ hai khách hàng trở lên đăng 
ký tham gia đấu giá. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá thì 
cuộc đấu giá sẽ không được tiến hành và Công ty sẽ thông báo cho người tham 
gia đấu giá biết đồng thời hoàn trả lại tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước.

Điều 5: Quy định về hồ SO’ đăng ký tham gia đấu giá
Khi đã đưa tin về thời gian xem hàng, thời gian nhận đơn và thời gian dự 

kiến tổ chức bán đấu giá, khách hàng có nhu cầu mua hàng đến Công ty nộp hồ 
sơ đăng ký tham gia đấu giá và đóng tiền đặt trước, hô sơ bao gôm:

- Nộp Phiếu tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty TNHH MTV Phát triển 
đô thị và khu công nghiệp IDICO phát hành có đóng dấu treo.

- Bản photo giấy phép đăng ký kinh doanh và bản photo chứng minh nhân 
dân của người tham gia đấu giá (đối với tổ chức kinh tế)

Trụ sở: Đ. Tôn Đức Tháng, KCN Nhơn Trạch 1, X. Phước Thiền, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai
Tei: 02513.560.475 Fax: 02513.560.477
Email: urbizco@hcm.vnn.vn Website: idico-urbiz.vn

mailto:urbizco@hcm.vnn.vn


- Bản photo chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (đối với cá 
nhân).

Trường họp người trực tiếp nộp phiếu tham gia đấu giá không tham dự 
được thì thực hiện việc uỷ quyền theo quy định của pháp luật (đôi với tô chức 
đon vị do người đứng đầu ký uỷ quyền; đối với cá nhân phải có xác nhận của 
Uý ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú).

Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải được hoàn tất theo thời gian đã được 
ấn định.

Điều 6: Tiền đặt trước

6.1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước 
bằng tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp 
IDICO, tương ứng với số tiền: 5.000.000,đồng (Năm triệu đồng)

6.2. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:

- Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào giá mua;

- Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước sau khi phiên đấu 
giá kết thúc.

- Người tham gia đấu giá tự ý bỏ không tham gia đấu giá hoặc vi phạm một 
trong các quy định tại điểm 10.1 Điều 10 của Quy chế thì không được nhặn tiền 
đặt trước.

- Trong trường họp người tham gia đấu giá không tham dự được cuộc đấu 
giá do gặp phải các trường họp bất khả kháng do thiên tai bão lụt, hoả hoạn, tai 
nạn bất ngờ... nhưng tài sản đấu giá bán ra không có người cạnh tranh thì Ban 
tổ chức đấu giá vẫn báo cáo cho Ban Giám đốc công ty xem xét quyết định.

Điều 7: Thủ tục khai mạc phiên đấu giá
7.1. Khai mạc phiên đấu giá: Giới thiệu các hồ sơ pháp lý về tài sản bán 

đấu giá và giới thiệu thành phần tổ chức bán đấu giá và người điều hành phiên 
đấu giá.

7.2. Người điều hành phiên đấu giá thực hiện nhiệm vu:

- Kiếm tra tư cách người tham gia đấu giá;

- Thông báo tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước trả giá;

- Thông báo nội quy phòng đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, bước trả giá họp lệ;

- Lập biên bản xử lý các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Công bố người trúng giá và lập biên bản bán đấu giá theo quy định.
Điều 8. Nội quy phòng đấu giá
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- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham dự đấu giá;

- Không mang theo vũ khí, chất cháy, chất no đến khu vục tổ chức phiên đấu giá;

- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong 
phòng đấu giá;

- Không nói chuyện, trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;

- Không tranh luận với Hội đồng đấu giá với bắt kỳ lý do nào.

Điều 9. Cách thửc trả giá

- Hình thức bán đấu giá được trả giá bằng bỏ phiếu một vòng, mỗi người 
tham dự đấu giá chỉ được phép tham dự 01 phiếu trả giá cho vào một phong bì 
dán kín và có chữ ký người đại điện theo pháp luật (hoặc người được uỷ quyền) 
đối với tổ chức, người tham gia đấu giá đối với cá nhân trên mép dán phong bì.

- Phiếu trả giá phải được gửi đến Công ty từ khi người mua hàng nộp phiếu 
đăng ký mua tài sản bán đấu giá đến trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Neu người 
mua hàng gửi phiếu trả giá qua đường bưu điện thì Công ty không chịu trách 
nhiệm trong trường hợp thất lạc. Việc công bố giá trả được công khai tại chỗ. 
Khách hàng nào trả giá cao nhất họp lệ là khách hàng được mua hàng.

Giá trả họp lệ = Giá khởi điểm + (n) lần bước giá 

(trong đó: n là các số tự nhiên 0, 1, 2, 3 ...)

- Trong trường hợp có nhiều khách hàng cùng trả một mức giá cao nhât thì 
Ban tố chức tổ chức rút thăm để xác định người được mua lô hàng.

- Trong trường họp người trả giá cao nhất không mua thì người trả giá cao 
liền kề sẽ là người được mua. Neu người trả giá cao liền kề không đông ý mua 
thì tài sản bán đấu giá được bán cho người trả giá cao liền kề tiếp theo.

Điều 10. Xử lý vi phạm Quy chế

10.1. Không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng nếu khách hàng vi phạm 
một trong các trường họp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buối công bố 
giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy chế;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy chế;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy chế.

SỐ tiền đặt trước của khách hàng vi phạm được coi như nguồn thu của 
Công ty và được sử dụng theo quy định hiện hành.

10.2. Truất quyền tham gia đấu giá trong các trường họp sau:
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- Tự ý rời khỏi phòng đấu giá;
- Không tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu quyết định của người điều 

hành hoặc có hành vi cản trở, phá rối phiên đấu giá, không châp hành nội quy 
phòng đấu giá bị người điều hành nhắc nhở, cảnh cáo nhưng vân tiêp tục vi 
phạm.

Trong các trường họp nêu trên người điều hành có quyền tạm ngưng phiên 
bán đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm và mời người vi phạm rời khỏi phòng 
đấu giá.

Điều 11: Điều kiện và thòi gian thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá

- Người được mua tài sản phải đến Văn phòng Công ty TNHH MTV Phát 
triển đô thị và khu công nghiệp IDICO để được hướng dẫn làm thủ tục ký họp 
đồng và thanh toán tiền mua hàng trong thời gian 05 ngày kế từ ngày ký họp đồng.

- Quá thời hạn trên coi như người được mua từ chối mua hàng và số tiền 
đặt trước của khách hàng thuộc về Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và 
khu công nghiệp IDICO.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ tiền trúng giá, người 
mua được tài sản phải hoàn tất việc di chuyển tài sản ra khỏi kho của Công ty 
TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO. Quá thời gian trên, 
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO không có 
trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến việc bán đấu giá tài sản được giải 
quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu 
công nghiệp IDICO, người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm 
túc bản auv chế nàv./. /

CONG TY TNHH MTV PHÁT TR1ẼN
ĐÔ THỊ VÀ KCN IDICO 
GIÁM ĐÓC CÔNG TY

- Đôi tượng tham gia đâu giá;
- HĐTLTS;
- Lưu HCNS, QLDA, TCKT.

Phan Văn Quang
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