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             Số:              /QĐ-PCBP         Bình Phước, ngày      tháng   năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt kết quả chào giá caṇh tranh chọn doanh nghiệp  

tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý  

   

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC 
 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-HĐTV, ngày 24/7/2020 của HĐTV - Tổng Công ty Điện 

lực Miền Nam về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Bình 

Phước”; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thanh xử lý tài sản ngày 10/12/2021. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chào giá caṇh tranh chọn doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá tài 

sản thanh lý theo các nội dung sau: 

 + Tên đơn vị trúng chào giá: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Lam Sơn Sài Gòn 

+ Phí tổ chức bán đấu giá trong trường hợp đấu giá thành(đã gồm thuế GTGT): 1.100.000 

đồng(Bằng chữ: Một triệu một trăm ngàn đồng) . 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.  

 + Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá. 

Điều 2. Cho mời đơn vị được xét chọn đến thương thảo và ký kết hợp đồng theo điều 1. 

Trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: KT,KHVT, TCKT, KTTT-PC và các phòng ban liên 

quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 4 ; 

- Lưu: VT,TC (M.3). 
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Đỗ Văn Hờn 
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