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THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để ủy quyền tổ chức bán đấu giá VTTB, 

công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý quý 3 năm 2022  
 

 
 Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ trưởng Bộ tư pháp ban 

hành hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài 

sản; 

 Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ tài chính quy định chế 

độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-HĐTV ngày 09/04/2020 của HĐTV EVNCPC về việc 

ban hành Quy định quản lý tài chính kế toán trong EVNCPC; 

Căn cứ Văn bản số 4070/EVNCPC-VT ngày 06/6/2022 của EVNCPC về việc tiêu chí 

đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Văn bản số 4245/EVNCPC-VT ngày 13/6/2022 của EVNCPC về việc tổ chức 

đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 5892/QĐ-EVNCPC ngày 05/8/2022 của Tổng Công ty Điện 

lực miền Trung về việc thanh lý VTTB, công tơ thu hồi; 

Căn cứ Quyết định số 4020/QĐ-BĐPC ngày 05/8/2022 của Công ty Điện lực Bình 

Định về việc thanh lý VTTB phân cấp đơn vị quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-BĐPC ngày 08/8/2022 của Công ty Điện lực Bình 

Định về việc thanh lý tài sản cố định; 

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng thanh xử lý tài sản vào các ngày 18/7/2022 (phần 

VTTB và công tơ phân cấp EVNCPC thanh lý), ngày 05/8/2022 (phần VTTB phân cấp 

BĐPC thanh lý) và ngày 06/8/2022 (phần TSCĐ phân cấp BĐPC thanh lý) của HĐTXL 

tài sản Công ty Điện lực Bình Định để xác định danh mục, số lượng và giá trị dự kiến thanh 

lý các VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ đưa vào thanh lý quý 3 năm 2022. 

Công ty Điện lực Bình Định là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo về việc lựa chọn 

Tổ chức đấu giá tài sản để ủy quyền tổ chức bán đấu giá các VTTB, công tơ thu hồi và 

TSCĐ thanh lý quý 3 năm 2022. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của Đơn vị có tài sản bán đấu giá: 

- Tên đơn vị: Công ty Điện lực Bình Định. 
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- Địa chỉ: Số 506 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

2. Tài sản bán đấu giá: VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý quý 3 năm 2022. 

(Chi tiết danh mục VTTB như phụ lục đính kèm) 

3. Giá trị dự kiến của tài sản bán đấu giá: 

Giá trị dự kiến bán đấu giá (đã bao gồm thuế VAT 10%) :  2.774.837.840  đồng. 

(Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn, tám trăm 

bốn mươi đồng). 

 Trong đó: 

• Phần VTTB và TSCĐ không có CTNH (gồm 59 mục) :  2.714.293.312  đồng.  

(Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, ba trăm mười 

hai đồng). 

• Phần VTTB có CTNH (gồm 22 mục) :       60.544.528  đồng.  

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, năm trăm hai mươi tám đồng). 

4. Hình thức đấu giá: Thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến. 

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

 Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 

tháng 11 năm 2016 kèm Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm các nhóm tiêu chí sau: 

5.1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 

đối với loại tài sản đấu giá. 

5.2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

5.3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

5.4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

5.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 

5.6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết 

định. 

Phụ lục I: Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản 

TT NỘI DUNG MỨC TỐI ĐA 

I 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu 

giá đối với loại tài sản đấu giá 
23,0 

1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 11,0 

1.1 
Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số 

điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...) 
6,0 

1.2 
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị 

trí công khai, thuận tiện 
5,0 

2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 8,0 

2.1 
Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo 

đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc 
4,0 
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đấu giá 

2.2 
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, 

tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá 
4,0 

3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2,0 

4 
Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện 

hình thức đấu giá trực tuyến 
1,0 

5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

II 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các 

nội dung trong phương án) 
22,0 

1 
Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định 

của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan 
4,0 

2 

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ 

sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công 

bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, 

bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 

4,0 

3 
Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống 

thông đồng, dìm giá 
4,0 

4 

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm 

yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông 

tin đấu giá 

4,0 

5 
Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh 

trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 
3,0 

6 
Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình 

huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 
3,0 

III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 45,0 

1 

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá 

cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu 

giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. 

Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp 

đồng) 

 Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 

1.5 

6,0 

1.1 
Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp 

đồng nào) 
2,0 

1.2 Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng 3,0 

1.3 Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng 4,0 
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1.4 Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng 5,0 

1.5 Từ 30 hợp đồng trở lên 6,0 

2 

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu 

giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức 

chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm 

(Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản 

đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc 

bản sao hợp đồng) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 

2.5 

18,0 

2.1 Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) 10,0 

2.2 Từ 20% đến dưới 40% 12,0 

2.3 Từ 40% đến dưới 70% 14,0 

2.4 Từ 70% đến dưới 100% 16,0 

2.5 Từ 100% trở lên 18,0 

3 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời 

điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt 

động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp 

đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản 

có hiệu lực) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 

5,0 

3.1 Dưới 03 năm 3,0 

3.2 Từ 03 năm đến dưới 05 năm 4,0 

3.3 Từ 05 năm trở lên 5,0 

4 
So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 
3,0 

4.1 01 đấu giá viên 1,0 

4.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 2,0 

4.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 3,0 

5 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài 

sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định 

số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu 

giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp 

theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính 

phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu 

giá tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 

4,0 
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5.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 2,0 

5.2 
Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở 

lên 
3,0 

5.3 
Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở 

lên 
4,0 

6 

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách 

Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4 

5,0 

6.1 Dưới 50 triệu đồng 2,0 

6.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 3,0 

6.3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 4,0 

6.4 Từ 200 triệu đồng trở lên 5,0 

7 
Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 
3,0 

7.1 Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) 2,0 

7.2 Từ 03 nhân viên trở lên 3,0 

8 
Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong 

năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 
1,0 

IV 
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 
5,0 

1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính 3,0 

2 

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp 

dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị 

tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định 

của Bộ Tài chính) 

4,0 

3 

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không 

áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá 

trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định 

của Bộ Tài chính) 

5,0 

V 
Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản 

đấu giá quyết định 
5,0 

1 

Số lượng các hợp đồng (HĐ) dịch vụ bán đấu giá tài sản thực 

hiện cho các đơn vị thuộc EVN đã thực hiện thành công trong 

năm trước liền kề. 

Cách chấm điểm theo phương pháp nội suy: 

- Tổ chức bán đấu giá có số lượng HĐ thực hiện thành công 

4,0 
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nhiều nhất đạt điểm tối đa; 

- Tổ chức bán đấu giá có số lượng hợp đồng ít hơn, tính điểm 

theo công thức: 

Điểm chấm = 4đ x (số lượng HĐ của tổ chức đang xét/số 

lượng HĐ của tổ chức có số HĐ nhiều nhất) 

2 

Số lượng bình quân khách hàng tham gia đấu giá tài sản trong 

các HĐ dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện cho các đơn vị thuộc 

EVN trong năm trước liền kề. 

Cách chấm điểm theo phương pháp nội suy như mục V.1, 

trong đó số lượng khách hàng (KH) bình quân tham gia đấu 

giá được tính bằng tổng số lượng KH tham gia đấu giá trên 

tổng số cuộc bán đấu giá (kể cả các cuộc đấu giá không thành, 

các cuộc đấu giá lại tài sản đấu giá không thành trước đó). 

1,0 

Tổng số điểm 100 

VI 
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố 
 

1 
Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố 
Đủ điều kiện 

2 
Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố 
Không đủ điều kiện 

6. Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

6.1. Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 

của tổ chức đấu giá tài sản chấm điểm theo tất cả các tiêu chí quy định tại Phụ lục I và xử 

lý các tình huống theo quy định tại các khoản 6.3, 6.4, 6.5, và 6.6 của Điều 6 này. 

6.2. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của 

tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số 

điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một 

trong các tổ chức này theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có số lượng các hợp đồng dịch vụ bán 

đấu giá tài sản thực hiện cho các đơn vị thành viên EVNCPC đã thực hiện thành 

công trong năm trước liền kề nhiều nhất; 

+ Ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có mức chênh lệch trung bình lớn 

nhất giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm của các cuộc đấu giá thành tài 

sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá trong năm trước liền kề (được 

xác định theo tiêu chí III.2 Phụ lục I). 

6.3. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá 

tài sản có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản 

án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản do thực 

hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ 
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chức đấu giá tài sản đó thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 50% tổng số điểm. 

6.4. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá 

tài sản thuộc một trong các trường hợp sau thì thực hiện như sau:  

a) Có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy 

định về hoạt động đấu giá tài sản thì cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính, 

tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm;  

b) Tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về 

hoạt động đấu giá tài sản, trừ hành vi bị xử phạt quy định tại điểm c khoản này thì cứ mỗi 

hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm; 

c) Tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản 

trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ quan có thẩm 

quyền thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm; 

d) Có đấu giá viên của tổ chức mình bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về 

tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản mà không thuộc trường hợp quy định 

tại mục 6.3 văn bản này thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm.  

6.5. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá 

tài sản thuộc trường hợp đã bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ quy định tại mục 6.6 văn 

bản này hoặc đã bị hủy bỏ kết quả lựa chọn quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 

02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 70% tổng số điểm. 

6.6. Trường hợp có cơ sở xác định tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin 

không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ thì người có tài sản từ chối 

xem xét, đánh giá hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản đó. 

6.7. Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ 

chức đấu giá tài sản đăng ký thì người có tài sản xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó 

nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/ 2016, Thông 

tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 và pháp luật có liên quan. 

❖ Các lưu ý: 

- Tài sản đấu giá cùng loại đã được giải thích tại Ghi chú số 1 của Phụ lục I Thông tư số 

02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp (sau đây viết tắt là PLI-TT02) là tài sản đấu giá được  

quy định trong cùng một điểm của khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Tài sản đấu giá 

cùng loại với tài sản mà Đơn vị bán đấu giá không nhất thiết phải là vật tư thiết bị ngành 

điện. 

- Năm trước liền kề được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm liền trước 

năm có thời điểm tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản (ví dụ: tháng 4/2022 Đơn vị tổ chức bán 

đấu giá tài sản thì năm trước liền kề là từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021). 

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (tiêu chí III.1 tại PLI-TT02, dùng để đánh giá năng lực 

kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản) bao gồm các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cho 

cả trường hợp đấu giá thành và đấu giá không thành; các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp 

đồng dịch vụ đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá lại tài sản đấu giá không thành. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách nhà nước trong năm trước 

liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng của tổ chức đấu giá tài sản được yêu cầu tại tiêu chí III.6 là 

thuế hoặc đóng góp thuộc nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản cho năm trước liền kề mà 
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không phụ thuộc vào thời gian nộp.

- Mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (tiêu chí III.2 tại 
PLI-TT02) được tính như sau:

mức chênh lệch trung bình = [(tổng giá trúng đấu giá-tổng giá khởi điểm)/tổng giá khởi

  điểm)x100]

- Đối với các trường hợp trừ điểm theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 5 Thông tư 
số 02/2022/TT-BTP, thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tham gia quá trình lựa chọn

tổ  chức  đấu  giá  tài  sản  để  áp  dụng  tính  trừ  điểm  (nếu  có)  được  tính bắt  đầu  từ  ngày 
25/3/2022.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

  Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/8/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 (trong giờ hành 
chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

Số 506 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Gửi phòng Kế hoạch & Vật tư, Điện thoại: 02563.812.999 (Mr.Vân: 0966.993.777)

  Các tổ chức đấu giá tài sản muốn đăng ký tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp địa chỉ 
Công ty hoặc gửi chuyển phát bằng đường bưu điện (hồ sơ gửi chuyển phát bằng đường 
bưu điện được tính theo dấu bưu điện phù hợp thời gian yêu cầu nhận hồ sơ).

  Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia yêu cầu trình bày hồ sơ theo thứ

tự và tự chấm điểm cho các tiêu chí như Phụ lục I nêu trên.

Sau khi lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản, Công ty Điện lực Bình Định sẽ thông

báo kết quả trên Cổng thông tin đấu giá Quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn/. Đồng thời Công

ty Điện lực Bình Định chỉ thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá được lựa chọn và

tất cả hồ sơ sẽ không hoàn trả.

  Công ty Điện lực Bình Định thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản để đăng 
ký tham gia./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Phòng CNTT (Để đăng tải website BĐPC);

- Phòng TC-KT, TTBV&PC;

- Lưu: VT, KH&VT.

https://dgts.moj.gov.vn/


 

Phụ lục: 
DANH MỤC VTTB, CÔNG TƠ THU HỒI VÀ TSCĐ THANH LÝ QUÝ 3 NĂM 2022 

(Phụ lục kèm theo Thông báo số ….… ngày ….. tháng ….. năm 2022 của BĐPC) 

STT Tên VTTB  và TSCĐ ĐVT Mã CTNH Số lượng Chất lượng 

C TỔNG CỘNG (A+B): 81 mục         

A PHẦN VTTB và TSCĐ KHÔNG CÓ CTNH (59 mục)         

I PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ (57 mục)         

1 Sắt thép các loại Kg         70 000,00  VT thanh lý 

2 Nhôm phế liệu các loại Kg              215,40  VT thanh lý 

3 Đồng phế liệu các loại Kg              216,91  VT thanh lý 

4 Cột BT vuông 8,5m (chặt gốc) Cột               20,00  VT thanh lý 

5 Cột BTLT 10,5m ( Chặt còn 8,5 m) Cột               11,00  VT thanh lý 

6 Cột BTLT 12m (chặt gốc) Cột               12,00  VT thanh lý 

7 Cột BTLT 5Mét Thu hồi Cột                 3,00  VT thanh lý 

8 Cột BTLT 7m (chặt gốc) Cột                 7,00  VT thanh lý 

9 Cột BTLT 8 Mét thu hồi Cột                 4,00  VT thanh lý 

10 Cột BTLT 9Mét thu hồi Cột                 2,00  VT thanh lý 

11 Cột BTLT12mét(Chặt còn 9,5-10mét) Cột                 7,00  VT thanh lý 

12 Cột LT 6Mét Thu hồi Cột               23,00  VT thanh lý 

13 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc Cột                 2,00  VT thanh lý 

14 Cột BTLT 14m (chặt gốc) Cột                 2,00  VT thanh lý 

15 Cột BT vuông 9m (chặt gốc) Cột                 1,00  VT thanh lý 

16 Trụ BTLT  12m chặt gốc còn 8,5m Trụ                 1,00  VT thanh lý 

17 Sắt thép phế thải Kg              341,26  VT thanh lý 

18 Cáp đồng trần M 48 mm2 Kg           2 489,00  VT thanh lý 

19 Cáp nhôm trần lõi thép ACKP 185/29 mm2 Kg           2 000,00  VT thanh lý 

20 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg               49,00  VT thanh lý 

21 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg           2 431,00  VT thanh lý 

22 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg           3 272,00  VT thanh lý 

23 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2 Kg           7 335,00  VT thanh lý 

24 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/19 mm2 Kg           3 230,00  VT thanh lý 

25 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x50 Kg                 9,00  VT thanh lý 

26 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x50 Kg               14,00  VT thanh lý 

27 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2 Kg              106,00  VT thanh lý 

28 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M các loại (Kg) Kg               14,00  VT thanh lý 

29 Cáp nhôm bọc XLPE A120mm2 - 12,7/24kV Kg           2 234,00  VT thanh lý 

30 Cáp nhôm bọc XLPE 95mm2 12,7/24kV Kg              629,50  VT thanh lý 

31 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 150 mm2 Kg           3 242,00  VT thanh lý 
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STT Tên VTTB  và TSCĐ ĐVT Mã CTNH Số lượng Chất lượng 

32 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái               55,00  VT thanh lý 

33 Kẹp răng trung thế các loại Cái               18,00  VT thanh lý 

34 Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC M 1x500 Mét               12,00  VT thanh lý 

35 Cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DSTA M 3x185 Mét               53,50  VT thanh lý 

36 Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC M 3x240 Mét               70,00  VT thanh lý 

37 Cáp ngầm 24KV bọc XLPE/PVC M 3x240 Mét              421,00  VT thanh lý 

38 Đầu cáp ngầm trong nhà 0,6/1kV - (3x95+1x70)mm2 Cái                 1,00  VT thanh lý 

39 Dao cách ly 110kV các loại Bộ               12,00  VT thanh lý 

40 Cuộn đóng, cắt 220VDC MC 110kV Bộ                 5,00  VT thanh lý 

41 Áp-tô-mát 3 pha 75A Cái                 1,00  VT thanh lý 

42 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái                 2,00  VT thanh lý 

43 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái                 2,00  VT thanh lý 

44 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái                 1,00  VT thanh lý 

45 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái                 1,00  VT thanh lý 

46 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái                 2,00  VT thanh lý 

47 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái                 4,00  VT thanh lý 

48 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái               13,00  VT thanh lý 

49 Biến dòng điện hạ áp 300/5A Cái                 1,00  VT thanh lý 

50 Biến dòng điện hạ áp 150-300/5A Cái               26,00  VT thanh lý 

51 Biến dòng điện hạ áp 200-400/5A Cái                 2,00  VT thanh lý 

52 Biến dòng điện hạ áp 600-1200/5A Cái                 3,00  VT thanh lý 

53 Biến dòng trung thế 24kV các loại Cái                 3,00  VT thanh lý 

54 Biến dòng trung thế 24kV 100-200/5A Cái                 3,00  VT thanh lý 

55 Công tơ 1 pha 5-20A Cái           4 892,00  VT thanh lý 

56 Công tơ 1 pha 10-40A Cái              826,00  VT thanh lý 

57 Lốp xe tải Cái                 8,00  VT thanh lý 

II  PHẦN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (2 mục)         

1 Xe ôtô bán tải FORD RANGER, biển kiểm soát 77C-031.62 Xe                 1,00  TSCĐ thanh lý 

2 Xe ôtô 7 chỗ MITSUBISHI PAJERO, biển kiểm soát 77A-012.06 Xe                 1,00  TSCĐ thanh lý 

B  PHẦN VTTB CÓ CTNH (22 mục)         

1 Dầu biến thế các loại Lít 17 03 04         4 676,00  VT thanh lý 

2 Cầu chì ống các loại Cái 19 02 05               2,00  VT thanh lý 

3 Khóa chuyển mạch 3 vị trí Cái 19 02 05               1,00  VT thanh lý 

4 Rơ-le trung gian Cái 19 02 05               1,00  VT thanh lý 

5 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A Cái 19 02 05               9,00  VT thanh lý 

6 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A Cái 19 02 05            363,00  VT thanh lý 
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STT Tên VTTB  và TSCĐ ĐVT Mã CTNH Số lượng Chất lượng 

7 Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27 3x220/380V 3x5(6/10)A Cái 19 02 05               1,00  VT thanh lý 

8 
Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A 
Cái 19 02 05               1,00  VT thanh lý 

9 Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-100A Cái 19 02 05             23,00  VT thanh lý 

10 Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-100A Cái 19 02 05               2,00  VT thanh lý 

11 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x5(6/10)A Cái 19 02 05               4,00  VT thanh lý 

12 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 19 02 05               2,00  VT thanh lý 

13 
Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A 
Cái 19 02 05               4,00  VT thanh lý 

14 Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái 19 02 05             12,00  VT thanh lý 

15 Bộ tập trung DCU Cái 19 02 05             33,00  VT thanh lý 

16 Máy biến áp 1 pha 22/0,23kV 15kVA Máy 19 02 05               1,00  VT thanh lý 

17 Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 25kVA Máy 19 02 05               2,00  VT thanh lý 

18 Bình dầu phụ MBA Cái 19 02 05             10,00  VT thanh lý 

19 Vỏ MBA Cái 19 02 05             11,00  VT thanh lý 

20 Máy điều hòa nhiệt độ 2HP Bộ 19 02 05               1,00  VT thanh lý 

21 Linh kiện thiết bị công nghệ thông tin hỏng các loại Kg 19 02 05            203,00  VT thanh lý 

22 Bộ cảnh báo Cái 19 02 05               4,00  VT thanh lý 

 


	Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để ủy quyền tổ chức bán đấu giá VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý quý 3 năm 2022
	1. Tên, địa chỉ của Đơn vị có tài sản bán đấu giá:
	3. Giá trị dự kiến của tài sản bán đấu giá:
	5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
	6. Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
	6.1. Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản chấm điểm theo tất cả các tiêu chí quy định tại Phụ lục I và xử lý các tình huống theo quy định tại các khoản 6.3, 6.4, 6.5, và 6.6 của Đi...
	6.2. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định l...
	+ Ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có số lượng các hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện cho các đơn vị thành viên EVNCPC đã thực hiện thành công trong năm trước liền kề nhiều nhất;
	+ Ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có mức chênh lệch trung bình lớn nhất giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm của các cuộc đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá trong năm trước liền kề (được xác định theo ti...
	6.3. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài ...
	6.4. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc một trong các trường hợp sau thì thực hiện như sau:
	a) Có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm;
	b) Tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản, trừ hành vi bị xử phạt quy định tại điểm c khoản này thì cứ mỗi hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng...
	c) Tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm;
	d) Có đấu giá viên của tổ chức mình bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản mà không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 văn bản này thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm.
	6.5. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc trường hợp đã bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ quy định tại mục 6.6 văn bản này hoặc đã bị hủy bỏ kết quả lựa chọn quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông...
	6.6. Trường hợp có cơ sở xác định tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ thì người có tài sản từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản đó.
	6.7. Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì người có tài sản xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/ 2016,...
	 Các lưu ý:
	- Tài sản đấu giá cùng loại đã được giải thích tại Ghi chú số 1 của Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp (sau đây viết tắt là PLI-TT02) là tài sản đấu giá được  quy định trong cùng một điểm của khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Tài s...
	- Năm trước liền kề được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm liền trước năm có thời điểm tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản (ví dụ: tháng 4/2022 Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thì năm trước liền kề là từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021).
	- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (tiêu chí III.1 tại PLI-TT02, dùng để đánh giá năng lực kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản) bao gồm các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cho cả trường hợp đấu giá thành và đấu giá không thành; các hợp đồng sửa đ...
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng của tổ chức đấu giá tài sản được yêu cầu tại tiêu chí III.6 là thuế hoặc đóng góp thuộc nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản cho năm t...
	- Mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (tiêu chí III.2 tại PLI-TT02) được tính như sau:
	mức chênh lệch trung bình = [(tổng giá trúng đấu giá-tổng giá khởi điểm)/tổng giá khởi điểm)x100]
	- Đối với các trường hợp trừ điểm theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tham gia quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để áp dụng tính trừ điểm (nếu có) được tính bắt đầ...
	7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
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