
TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC  
  

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

           

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý. 
 

  

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-PCBP, ngày   /12/2021 của Giám đốc Công 

ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh thuê đơn vị 

tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý; 

Công ty Điện lực Bình Phước thông báo kết quả chào giá cạnh tranh chọn 

đơn vị đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý cụ thể như sau: 

1. Thông tin về đơn vị được lựa chọn:  

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Lam Sơn Sài Gòn 

1.2. Giá trị trúng chào giá: 1.100.000 đồng.  

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT); 

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; 

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày. 

2. Danh sách các đơn vị không được lựa chọn: 

2.1. Cty Đấu Giá Hợp Danh Đại Đô.  

2.2. Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thành An.  

2.3 Công ty Đấu Giá Hợp Danh Đấu Giá Việt Nam-CN TP.HCM. 

2.4 Trung Tâm DVĐG Tài Sản Bình Phước. 

Công ty Điện lực Bình Phước thông báo đến các đơn vị tham gia chào giá 

trên được biết và mời Công ty Đấu Giá Hợp Danh Lam Sơn Sài Gòn đến Công ty 

Điện lực Bình Phước để đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày kể từ 

ngày thông báo. 

Công ty Điện  lực Bình Phước  xin cảm ơn các đơn vị đã tham gia chào giá, 

chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị trong lần chào giá sau. 

Trân trọng!./. 
 

Nơi nhận: 
- Các nhà thầu; 

- Lưu: VT, TCKT, (M.3). 
 
 

 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

           
 

 

 

 

 

            

                       Đỗ Văn Hờn 
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