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Hà Nội, ngày

tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc bán thanh lý tài sản
–––––––––––––
Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TCTDTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Tổng
cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao;
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-TCTDTT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Giám
đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao về việc thanh lý tài sản;
Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao có Trụ sở tại tòa nhà C - 36 Trần Phú Ba Đình - Hà nội xin thông báo đến các quý đơn vị, cá nhân về việc thanh lý tài sản
cụ thể như sau:
- Tài sản thanh lý: Máy phát phát điện IVECO 30KVA.
- Giá bán khởi điểm: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng chẵn).
- Đặt cọc khi nộp đơn đăng ký: 500.000đ/hồ sơ tại phòng Hành chính, Tổng
hợp tòa nhà C - 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà nội. Số tiền này sẽ được hoàn trả cho
đơn vị/cá nhân mua. Trường hợp các đơn vị/cá nhân đã được Hội đồng thanh lý lựa
chọn mua tài sản thanh lý mà không mua sẽ không được hoàn trả số tiền đặt cọc.
- Mọi chi tiết liên hệ tại phòng Hành chính, Tổng hợp tòa nhà C - 36 Trần
Phú - Ba Đình - Hà nội. (Liên hệ: Đ/c. Lê Dịu Hiền - cán bộ phòng Hành chính,
Tổng hợp để nộp đơn đăng ký - điện thoại 02437472958; di động 0912222957 biết
thêm chi tiết).
- Thời hạn đăng ký, kiểm tra hàng (thực tế hang hóa theo danh mục) và trả
giá bằng phong bì dán kín chậm nhất trước 9h00 ngày 15/08/2018. Tài sản thanh lý
sẽ được Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao thông báo bán cho đơn vị/cá nhân
nào có giá trị mua cao nhất và phải nộp đủ số tiền trước khi nhận hàng. Đơn vị, cá
nhân được mua sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng thanh lý./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Các phòng thuộc Trung tâm Thông tin TDTT;
- Thông báo trên Website www.tdtt.gov.vn;
- Lưu VT TCHC (10).

Đàm Quốc Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN THANH LÝ
(Tài sản thanh lý máy phát phát điện IVECO 30KVA)

Tên Đơn vị/cá nhân: ..............................................................................................
..............................................................................................................................
Số CMTCD/GPKD: ...............................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Nơi công tác: .........................................................................................................
Số tiền đăng ký mua: (Bằng số: ......................đ), chưa bao gồm VAT các các
loại thuế mà đơn vị, cá nhân được mua phải nộp khi làm thủ tục với các cơ quan nhà
nước để chuyển quyền sở hữu.
Bằng chữ: .............................................................................................................
Công ty/đơn vị/cá nhân xin cam đoan nếu được mua với số tiền trên sẽ tự
hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản thanh lý (Máy phát phát
điện IVECO 30KVA )để được sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
Hà nội, ngày ….. tháng ….. năm 2018
(Ký, ghi rõ họ tên)
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BẢNG THỐNG KÊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÀI SẢN THANH LÝ
MÁY PHÁT PHÁT ĐIỆN IVECO 30KVA
(Kèm theo thông báo số:........./TB-TTTDTT ngày tháng 07 năm 2018 của Giám
đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao)
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Tài sản thanh lý
Máy phát phát điện IVECO 30KVA
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Tên thiết bị

Máy phát điện

Hãng sản xuất

IVECO

Năm đưa vào sử dụng

2005

Serial No

988875

Công suất

30

Loại sản phẩm

GS 8031 I 06.05 A 612

Số hiệu sản phẩm
Năm sản xuất

988875
2004

Công suất định mức

24

Hệ số công suất định mức

0.8

Độ cao lắp đặt tối đa

KVA

1000

kW

m

Nhiệt độ môi trường tối đa

33

Tần suất làm việc

50

Hz

Điện áp định mức

400

V

Dòng điện định mức

43

A

Trọng lượng
Lớp hiệu năng

Kg
G2

