IJY BAN NIIAN DAN
QULN bANG MA!

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

S: 144/TB-UBND

Hoàng Mai, ngày 0 tháng 11 näm 2019

THÔNG BAO
V vic lira chçn t chfrc du giá tài san phiic vi. du giá quyn sir di.ng dt
di vó'i ô dt nhà vu*n k hiu DNV3 thuc Khu di dan Dn Lw I!I và
du giá quyn sir dyng dat, phu*ng Hoàng Van Thy, qun Hoàng Mai,
thanh pho Ha N91.
Can cir Lut du giá tài san näm 2016;
Can ci Van ban s 1005/UBND-DT ngày 13/3/20 19 cüa UBND Thành ph v
vic thirc hin du giá quyên sir ding dat d giao dat có thu tiên sü dicing dt hoc cho
thuê dt theo quy djnh cüa pháp 1ut v du giá tài san, dt dai;
1Jy ban than dan qun Hoàng Mai thông báo v vic lira ch9n T chirc dâu giá
tài san thc hin d.0 giá quyn sir ding dt theo các ni dung sau day:
1. Ten và dja chi cüa ngirô'i có tài san du giá:
Uy ban nhân dan qi4n Hoàng Mai.
Don vj duçrc giao thirc hin d.0 giá: Trung tam phát trin qu5 dAt qun Hoàng Mai,
dja clii: Trung tam bi duông chInh trj qun Hoàng Mai, s 02 ngô 04 ph Büi Huy
BIch, phuô'ng Thjnh Lit, qun Hoàng Mai, thành ph Ha Ni.
2. Ten tài san, s hrçng, chat hrçrng, giá khô'i dim cüa tài san dAn giá:
- O dAt nhà vithn th chüc dAu giá quyn si:r ding dAt k hiu DNV3 thuc Khu
di dan Dn Lu III và dAu giá quyn sir dicing dAt (QSDD) ti phithng Hoàng Van Thii,
qun Hoàng Mai; có tng din tIch 3.729m2. Tang s có 34 Jo - thüa dAt, dâ hoàn
thành giâi phóng mt bang và xây d'tmg 1-ITKT theo quy hooch duqc phê duyt.
-VjtrI:
+ PhIa BAc giáp vâi ô dAt nhà a cao tAng k hiu DCT5.
+ PhIa Dông giáp vâi ô dAt nhà & cao tAng k hiu DCT6 (dang diu chinh
QHCT theo chi dao cUa UBND Thành ph).
+ PhIa Tây giáp v6i ô dAt nhà vuô'n k hiu DNV2.
+ PhIa Nam giáp vOi Khu do thj mOi Hoàng Van Thii.

- O dAt dAu giá d duqc dAu tu xây dmg các hang miic:
+ San nên toàn b ô dAt dam bâo cao d theo quy hoach.
+ Xây d%rng dng b h thng thoát nu&c mua, nu&c thai, chiu sang ngoài
hang rào o dAt.
+ DAu tu dng bO h thng cAp din, cAp nuóc dn tmg lô (thüa) dAt.
- O dAt nhà vu&n k hiu DNV3 thuc Khu di dan Dn Lir III và dAu giá
QSDD, phu&ng Hoàng Van Thii, qun Hoàng Mai nAm trong danh miic K hoach
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sü ding dt näm 2018 dizcic UBND thãnh ph phê duyt t.i K ho.ch s 99/KHUBND ngày 27/4/20 18.
- Miic dIch, hInh thrc s1r diving: Dt c ti do thj, sü diing riêng.
- Thai hn si'r diing dt: Dt & sir dimg n djnh lâu dài.
-Ngun gc s1r diing dt: Nhà ntrâc giao Mt có thu tin si.'r diing Mt.
Gia kiwi diem:
- Giá khOi dim: theo Biên bàn h9p Hi dng djnh giá Mt cii th ngày
29/10/2019 thông nht murc giá khâi dim trInh UBND Thnh ph phê duyt là
61.900.000 dông/m2 (dôi v&i 30 10 - thira tip giáp 01 dithng ni be), 68.800.000
dông/m2 (doi vâi 04 lô - thüa tip giáp 02 du&ng ni be).
4. Hunh thfrc, phirong thü'c Mu giá:
Du giá tmg thüa Mt ho.c nhóm th'i:ra Mt cüng mt lüc bng hInh thüc bó
phiu kin trrc tip tai cuc Mu giá. HInh thüc Mu giá do T chüc Mu giá tài san
quy dnh ci th tai Quy ch cuc Mu giá.
Phtrang thCrc Mu giá: Trâ giá len.
5. Tiêu chI itra ch9n T chfrc Mu giá tài san (don vj thiyc hin phiên Mu giá):
- Co Tr s& van phông c djnh tai Thành ph Ha Ni, dja chi rô rang, có co s&
4t cht, trang thit bj cn thi&, diing cl:1 My dU dam bâo phiic viI t& cho m6i cuc
dâu giá tài san;
- Co ten trong danh sách các t chirc Mu giá do S& Tu pháp Ha Ni và B Tu
pháp cOng b;
- Co phuong an Mu giá khà thi, hiu qua;
- Co nãng 1irc kinh nghim và uy tin c11 th:
+ Quyt djnh thânh 1p Cong ty cüa cp có thm quyn hoc giy chirng
nhan däng k kinh doanh và dà däng k hoat dng v&i S& Tu pháp Ha Ni
+ Co t& thiu tü 09 DAu giá viên (trong do có it nht 05 Mu giá viên là Lut
su) dang hành ngh. D.0 giá viên là ngu&i lao dng hqp dng dài hn hoc hqp
dng không xác djnh th&i han vó'i don vj, có dóng bâo him trách nhim ngh
nghip tai don vj theo quy djnh tai Diu 20 cUa LuQt Mu giá tài san
+ Du giá viên diu hành cuc Mu giá có ti thiu 3 näm kinh nghim.
- Dã thrc hin vic ban Mu giá quyn sà diving Mt trong các näm 2017 tâi
tháng 5/20 19 trên phm vi toàn quc (chi xét dn ti da 10 hçp dng thirc hin Mu
giá thành &rcic chIrng minh b&ng ban sao hqp dng và biên bàn thanh l ducic
chüng thrc), trong do:
+ 05 hçip dng thrc hin Mu giá QSD Mt có giá trj QSD Mt theo giá Mu
giá thành cong trên 200 t.
+ 03 cuc Mu giá quyn sü dung Mt tai dja bàn Thành ph Ha Ni trong
các nãm 2017 tâi tháng 8/20 19 (chi xét dn hqp dng thrc hin Mu giá thành dirçc
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chi'rng minh bng bàn sao hcip dng và biên bàn thanh 1 duçic chirng thirc) giá trj
c1u giá thành tir 100 t' tth len.
- Thu lao djch vi du giá, chi phI du giá phü hqp, có van bàn d xut thu lao
djch vi du giá tài san phü hçip vói các quy djnh hin hành
6. Các h so', tài 1iu, dja dim np hI so' dáng k3 tham gia t chü'c du giá:

Các don vj có chüc näng phü hçip v t chirc du giá tài san theo quy djnh, dü
nng 1irc, kinh nghim theo yêu cu dang k tham gia np h so gm:
so nng 1irc dóng quyn gm: Gi.y dàng k) kinh doanh, hotc quyt djnh
thành 1p cüa cp có thm quyn, có s krçmg du giá viên theo tiêu chI 11ra ch9n,
kinh nghim cüa các du giá viên, bão him trách nhim ngh nghip cho các du
giá viên, các hqp dng t chirc các cuc du giá (bàn sao) và các h so, van bàn th
hin dy dü các ni dung quy djnh ti Mic 5 Thông báo nay.
- Phixcrng an t chirc cuc du giá: 01 B (bàn gc);
- Cong vn dng k3 tham gia thirc hin cuc du giá kern rnüc thu lao djch vi
du giá trong trumg hçip du giá thành hoc du giá không thành: 01 B (Bàn gc);
Thñ gian, dja dim np h so dàng k tham gia t ch'Crc du giá:
- Thii gian: Tü ngày 07/11/20 19 dn ht ngày 11/11/20 19 (Np trrc tip trong
gRi hành chInh các ngày lam vic). H so dâ np d dang k tharn gia i'
duçic hoàn trà lai.
- Dia diem hen he Trung tam phat triên qu dat quân Hoang Mai, so 02hØ
04 ph Büi Huy BIch, phithng Thinh Lit, qun Hoàng Mai, thành ph Ha
A
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TM. UY BAN NHAN DAN ,
CHU T • CH
HU TICH

No'inhmn:
- Chü tjch UBND Qun; (de b/c)
- Van phong HDND-UBND Qun; (cong bô
trên cong thông tin din ti Quan,
- Phông TP, TN&MT;
- T giám sat dâu giá QSD dat Qun;
- Lru: VT, TTPTQD (O5).
-

[guyn Kiu Oanh
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