
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Tài sản đấu giá 
 

Xe ô tô Toyota Land Prado; BKS: 30F-017.29; Năm, nước sản xuất: 2017, Nhật Bản  

(Tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội 

được phép bán thanh lý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 03/2023 



 
 

 

 

                                     Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam (VNA.,PAC) 

Số: 201/2023/TB-ĐGVN 

V/v: Bán đấu giá tài sản 

 

 

                                  Ngày   16   tháng  03   năm 2023 
 

 

 THÔNG BÁO 

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

1. Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô Toyota Land Prado; BKS: 30F-017.29; Số khung: 

JTEBX3FJ70K292705; Số máy: 19866702TR; Năm, nước sản xuất: 2017, Nhật Bản 

2. Người có tài sản đấu giá: Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội - Địa chỉ: Số 7 Đặng 

Thái Thân, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  

3. Giá khởi điểm: 1.540.000.000 đồng _ (Đã bao gồm VAT) 

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng)  

Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp phí, lệ phí và các loại thuế 

khác còn tồn đọng (nếu có) liên quan đến việc vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản bán đấu giá. 

Tiền đặt trước: 154.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư triệu đồng) 

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ 

 (Phí hồ sơ chỉ được trả lại trong trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được) 

4. Bước giá, hình thức và phương thức đấu giá: 

-    Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) 

-    Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp 

-    Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

5. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 21/03/2023 đến 16h00 

ngày 28/03/2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) tại địa điểm - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà 

Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội. 

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu tham gia đấu giá, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá phải nộp (02 bộ):  

- Giấy đăng ký kinh doanh, CCCD/CMND của người đại diện theo pháp luật (đối với 

      tổ chức, đơn vị kinh doanh); 

- Giấy ủy quyền bản gốc, CCCD/CMND (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật). 

- CCCD/CMND (nếu khách hàng là cá nhân). 

Yêu cầu: Các loại giấy tờ cung cấp phải là bản sao chứng thực trong vòng 06 

tháng  (tính đến ngày tổ chức đấu giá) và có bản gốc để đối chiếu; 

Hồ sơ tham gia đấu giá nộp tại địa điểm giao dịch: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà 

Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, TP Hà Nội hạn cuối đến 16h00 

ngày 28/03/2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 



 
7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 23/03/2023 và 24/03/2023 (giờ hành chính) 

 Tại: Số 94 Phố Ngô Thì Nhậm, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.  

8. Chuyển khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28/03/2023 đến ngày 30/03/2023 (Báo có 

đến 16h00)  

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam 

Số tài khoản: 118 002711832, mở tại: Vietinbank – Chi nhánh TP Hà Nội 

      Nội dung: “ Tên khách hàng, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của TOYOTA Hoàn Kiếm”  

9. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 28/03/2023 đến 09h30 ngày 

31/03/2023, hòm phiếu trả giá được đặt tại địa điểm - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà 

Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. 

10. Thời gian, địa điểm công bố mở phiếu trả giá: 10h00 Ngày 31/03/2023 tại: Ô số 6, Tầng 1, 

Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội 

 (Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, 

công bố giá trả, Công ty sẽ thông báo tới người đủ điều kiện tham gia đấu giá qua 

một trong các hình thức: Email hoặc điện thoại theo thông tin trên Đơn đăng ký 

khách hàng đã cung cấp) 

11. Thông tin chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM – Ô số 6, 

Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, quận Long 

Biên, TP Hà Nội / Điện thoại: 024.39842728/Fax:024.39842738 

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

                                                        



 

 
 

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ 
Tài sản đấu giá: 

 

Xe ô tô Toyota Land Prado; BKS: 30F-017.29; Số khung: JTEBX3FJ70K292705; Số 

máy: 19866702TR; Năm, nước sản xuất: 2017, Nhật Bản 
 

Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 

01/01/2017; 

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực thi 

hành  ngày 01/7/2017; 

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 278/2022/HĐĐG ngày 27/12/2022 và 

Phụ lục 01 ngày 15/03/2023 giữa Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam và Xí 

nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội;  

Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên, bao 

gồm các điều khoản, cụ thể như sau : 

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

1.1. Tên tài sản : Xe ô tô Toyota Land Prado; BKS: 30F-017.29; Số khung: 

JTEBX3FJ70K292705; Số máy: 19866702TR; Năm, nước sản xuất: 2017, Nhật Bản  

1.2. Giá khởi điểm :  1.540.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT).  

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng)  

Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp phí, lệ phí và các loại thuế khác 

còn tồn đọng (nếu có) liên quan đến việc vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản bán đấu giá. 

1.3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Là Tài sản thuộc quyền quản lý, sử 

dụng của Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội, được phép bán thanh lý. 

ĐIỀU 2: NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

2.1.Những người được phép đăng ký tham gia đấu giá 

- Khách hàng đăng ký tham gia tại cuộc đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp 

luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng có thể ủy quyền 

cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của 

pháp luật tham gia đấu giá, việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản. 

- Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được 

một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và 

Công ty con, doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật 

với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết 

tham gia đấu giá. 

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia và nộp hồ sơ đấu giá: Thủ tục được 

thực hiện theo quy định tại Điều 3 bản quy chế này. 

2.2.Những người không được đăng ký tham gia đấu giá 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

 ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

======== 

Số: 278.1/QC-ĐGVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày  15  tháng  03  năm 2023 

 



 
a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời 

điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; 

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người 

trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột 

của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; 

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài 

sản của người khác theo quy định của pháp luật; 

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c 

khoản này; 

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng 

đối với loại tài sản đó. 

ĐIỀU 3: CHUẨN BỊ HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ gồm có: 

- Đơn đăng ký đấu giá (01 bản, theo mẫu có đóng dấu do Công ty phát hành); 

- Chứng từ chuyển khoản tiền đặt trước đấu giá (01 bản, có thông tin của Ngân 

hàng xác nhận đã giao dịch thành công ) 

- Giấy đăng ký kinh doanh và CCCD/CMND của người đại diện theo pháp luật (đối 

với tổ chức, đơn vị kinh doanh, mỗi loại 02 bản chứng thực) 

- Chứng minh nhân dân/CCCD (02 bản chứng thực, nếu khách hàng trực tiếp đăng 

ký đấu giá là cá nhân);  

- Giấy ủy quyền (nếu người đăng ký đấu giá hoặc người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp không trực tiếp tham gia đấu giá); 

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá nếu thiếu một trong những tài liệu quy định tại Điều 3 

Quy chế này và/hoặc không nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (Tiền đặt 

trước đến 16h00 ngày 30/03/2023 ) và các trường hợp không bổ sung hồ sơ đầy đủ tính 

đến thời điểm hết hạn, được coi là không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Công ty ĐGHD 

Đấu giá Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận nào với khách hàng về việc chấp thuận 

trong trường hợp khách hàng nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước sau thời hạn quy định, trừ 

trường hợp có văn bản thỏa thuận theo đúng khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. 

 Sau khi nộp đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 3, khách hàng được nhận một tờ 

phiếu trả giá có đóng dấu của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam để thực hiện trả giá theo 

quy định tại khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này. 

*Lưu ý: (1)  Khách hàng tự chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ theo quy định tại khoản 3.1 và 

3.2 Điều 3 Quy chế này khi mua hồ sơ tham gia và nộp hồ sơ tham gia đấu giá; 

 (2) Các loại giấy tờ cung cấp phải là bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng  

(tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

- Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản 

sẽ tổ chức cho các khách hàng xem tài sản theo danh sách do Công ty đấu giá cung cấp. 

- Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu 

giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số 



 
lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự làm cam kết về việc không có nhu cầu xem 

hiện trạng tài sản hoặc mặc nhiên được hiểu khi nộp đơn tham gia đấu giá là đã chấp 

nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ đấu giá tài sản. 

 Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận nào với khách hàng 

về việc chấp thuận trong trường hợp khách hàng nộp bổ sung hồ sơ và chuyển khoản tiền 

đặt trước tham gia đấu giá sau thời điểm hết hạn theo Thông báo đã phát hành công khai.  

 Hồ sơ tham gia đấu giá nếu thiếu một trong các tài liệu theo Điều 3 Quy chế này 

và/hoặc hồ sơ là các giấy tờ sử dụng chữ ký và con dấu không đúng theo quy định pháp 

luật hiện hành, mặc nhiên bị coi là không hợp lệ để tham gia đấu giá. Việc vi phạm sẽ bị 

xử lý theo khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016. 

 Đối với các khách hàng đã chyển khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá nhưng 

không nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ không đúng/đủ theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, 

Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam sẽ giải quyết trả lại khoản tiền này trong thời hạn 30 

(ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày khách hàng có đơn đề nghị hoàn trả lại số tiền đã 

nộp. 

ĐIỀU 4: ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

4.1. Đăng ký tham gia đấu giá  

Khách hàng có nhu cầu đấu giá phải đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp 

tại địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, 

Q. Long Biên, TP Hà Nội, hạn cuối đến 16h00 ngày 28/03/2023. 

4.2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá 

- Trường hợp khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá, nộp đủ hồ sơ, nộp phí tham 

gia và tiền đặt trước, nếu sau đó khách hàng muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải 

thông báo chậm nhất vào ngày hạn cuối nộp hồ sơ tham gia đấu giá. (Phiếu trả giá đã 

được bỏ vào hòm phiếu thì không được rút lại phiếu trả giá với bất kỳ lý do nào, việc rút 

lại phiếu trả giá sẽ bị tịch thu khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá). Khách hàng rút lại 

đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nhận lại khoản tiền đặt trước và nhận lại sau 03 ngày 

làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Tiền phí hồ sơ tham gia chỉ được nhận lại trong 

trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức. 

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời 

hạn quy định nêu trên, thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, 

khách hàng vẫn phải tham gia cuộc đấu giá. 

ĐIỀU 5: ĐỊA ĐIỂM XEM VÀ GIAO NHẬN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Địa điểm xem và bàn giao tài sản: tại Số 94 Phố Ngô Thì Nhậm, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà 

Trưng, Tp Hà Nội  

ĐIỀU 6: TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC 

6.1. Tiền đặt trước 

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp chuyển khoản tiền đặt trước tham 

gia đấu giá, số tiền là 154.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư triệu đồng) 

Theo địa chỉ: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam 

Số tài khoản: 118 002711 832 - mở tại: Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội 

Nội dung chuyển khoản: “Tên khách hàng, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của 

Toyota hoàn Kiếm” 



 
Lưu ý: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam chỉ thu tiền mặt trong trường hợp khoản tiền 

đặt trước tham gia đấu giá có giá trị dưới 5.000.000 đồng (Theo quy định tại Khoản 1 

Điều 39 Luật đấu giá tài sản). 

Khách hàng thực hiện chuyển khoản tiền đặt trước theo đúng quy định tại Điều 39 Luật 

đấu giá tài sản (chuyển khoản từ tài khoản của Người ký đơn đăng ký tham gia đấu 

giá) 

6.2. Xử lý khoản tiền đặt trước 

- Những khách hàng không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao 

gồm cả khách hàng rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được 

nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc 

đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật 

đấu giá tài sản) 

- Mọi khoản phí, chi phí (nếu có) liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận 

lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả, mức phí chuyển tiền theo quy 

định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng).  

- Kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá thành, biên bản đấu giá được lập, khoản 

tiền đặt trước của Người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Công ty ĐGHD Đấu giá Việt 

Nam sẽ chuyển trả khoản tiền này cho Người trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày 

làm việc kể từ ngày Người có tài sản bán đấu giá thông báo đã nhận được đủ tiền bán 

được tài sản và/hoặc sau khi Người trúng đấu giá đã hoàn thành xong các nghĩa vụ: 

+ Thanh toán đủ toàn bộ 100% số tiền trúng đấu giá cho Người có tài sản bán đấu giá; 

* Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá vi phạm Quy chế cuộc đấu 

giá sẽ thuộc về Người có tài sản bán đấu giá trong các trường hợp: 

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà 

không thuộc trường hợp bất khả kháng (các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo 

quy định tại Luật dân sự 2015); 

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm các quy định: (1) Cung 

cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, 

tham gia cuộc đấu giá; (2)Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, 

người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, 

làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3)Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất 

trật tự tại cuộc đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác 

nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5)Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy 

định của luật có liên quan.(Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016) 

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài 

sản)  

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận trước khi Đấu giá viên công bố người 

trúng đấu giá; (Điều 50 Luật đấu giá tài sản) 

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá sau khi Đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá; 

(Điều 51 Luật đấu giá tài sản) 

ĐIỀU 7: NỘI QUY CUỘC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC, BƯỚC 

GIÁ ĐẤU GIÁ 

7.1. Nội quy cuộc đấu giá 



 
- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng 

ngày, giờ theo Thông báo đã qui định.  

- Tại cuộc đấu giá, chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp 

của người đó mới được vào phòng tổ chức đấu giá và có quyền trả giá. Đối với tổ chức có 

tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện tham gia đấu 

giá. Trường hợp ủy quyền, phải có Giấy ủy quyền (01 bản gốc) và 01 bản CCCD/CMND 

của người được ủy quyền tham gia cuộc đấu giá nếu không phải là người đã thực hiện 

mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá. 

- Người tham gia đấu giá không sử dụng chất kích thích trước khi đến tham gia cuộc 

đấu giá, không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức đấu giá. Ngồi đúng 

vị trí đã được hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá, không tự ý rời khỏi phòng 

đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.  

- Người tham gia đấu giá không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền 

thông nào khác để trao đổi với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá khác trong khi trả giá, 

nếu phát hiện có hành vi gian dối, phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá hoặc liên kết thông 

đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.  

- Người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quậy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, 

đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá và yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hành vi 

gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định pháp luật hiện hành. 

7.2. Phương thức đấu giá 

Cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên.  

7.3.Hình thức đấu giá 

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp 

7.4. Bước giá đấu giá 

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền 

kề (Khoản 1 Điều 5 Luật đấu giá tài sản). 

Bước giá đấu giá được quy định là: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) 

Công thức trả giá: Giá khởi điểm + n lần bước giá (n là các số tự nhiên: 

0,1,2,3,4,5...), trường hợp khách hàng trả sai bước giá sẽ được đấu giá viên mặc nhiên 

làm tròn lên cho tròn bước giá kế tiếp theo đúng quy định về bước giá. 

ĐIỀU 8: TRÌNH TỰ MỞ CUỘC ĐẤU GIÁ, CÁCH THỨC, THỜI GIAN TRẢ GIÁ, 

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ 

DIỄN BIẾN CUỘC ĐẤU GIÁ VÀ KẾT QUẢ CUỘC ĐẤU GIÁ. 

8.1. Mở đầu cuộc đấu giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá: 

 - Giới thiệu bản thân, người giúp việc;  

- Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham 

gia đấu giá; 

 - Phổ biến Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu tài sản đấu giá; 

 - Nhắc lại mức giá khởi điểm, bước giá đấu giá; 

 - Giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá trước khi công bổ mở phiếu trả 

giá; 

8.2. Cách thức, thời gian trả giá: 



 
Sau khi khách hàng đã thực hiện xong thủ tục nộp hồ sơ dự đấu giá và nộp tiền đặt 

trước, khách hàng được cung cấp phiếu trả giá có đóng dấu của Công ty ĐGHD Đấu giá 

Việt Nam làm phương tiện trả giá.  

Thời gian bỏ phiếu được quy định tại Thông báo bán đấu giá, cụ thể: Từ 08h00 

28/03/2023 đến 09h30 ngày 31/03/2023. 

- Các khách hàng đã nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá được coi là đã 

chấp nhận trả giá bằng giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá (khách hàng trả giá tối 

thiểu bằng giá khởi điểm). Các khách hàng trả giá cao hơn giá khởi điểm phải áp dụng 

bước giá theo quy đinh cộng thêm ít nhất từ một bước giá trở lên, không giới hạn mức tối 

đa. Các trường hợp trả giá không hợp lệ được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu 

giá. 

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ 

ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực 

tiếp tại Công ty Đấu giá hoặc gửi qua đường bưu chính có bảo đảm hạn cuối đến 09h30 

ngày 31/03/2023. Khách hàng tự tính toán thời gian để đảm bảo bì thư có phiếu trả giá 

của khách hàng được gửi đến Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Ô số 6, 

Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP 

Hà Nội đến 09h30 ngày 31/03/2023. 

-  Trường hợp khách hàng ghi nhầm, tẩy xóa, sửa chữa trên phiếu trả giá thì 

bắt buộc khách hàng phải ký nháy bên cạnh thông tin đã sửa chữa, trường hợp cần 

đổi phiếu trả giá phải thông báo kịp thời (trước 09h30 ngày 31/03/2023) cho Công ty 

ĐGHD Đấu giá Việt Nam để được đổi phiếu trả giá mới. Khi Phiếu trả giá đã được bỏ 

vào thùng phiếu thì khách hàng không được rút lại Phiếu trả giá với bất kỳ lý do nào. 

(Các trường hợp đổi phiếu chỉ đươc chấp nhận khi khách hàng chưa bỏ phiếu trả giá 

vào hòm phiếu và thời hạn bỏ phiếu chưa kết thúc, Công ty đấu giá không chịu trách 

nhiệm đối với những phiếu trả giá bị tẩy xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của khách 

hàng bên cạnh các thông tin được sửa chữa). 

8.3. Nguyên tắc xác định người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá  

Người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

-  Phiếu trả giá có đóng dấu treo của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam; 

-  Phiếu trả giá nộp đúng thời gian theo quy định; 

- Có mức giá trả cao nhất trong phiên đấu giá hoặc bằng mức giá khởi điểm trong 

trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm Trường hợp, giá trả bằng chữ 

và bằng số trên phiếu trả giá có sự sai lệch thì Đấu giá viên sẽ căn cứ vào mức giá trả 

bằng chữ để xác định. Trường hợp, chỉ ghi giá trả bằng số hoặc chỉ ghi giá trả bằng chữ 

vẫn được coi là hợp lệ nếu phiếu trả giá đó tuân thủ đúng nguyên tắc trả giá theo quy định 

( Có mức giá trả bằng giá khởi điểm hoặc trả cao hơn giá khởi điểm và áp dụng đúng 

bước giá đấu giá đã quy định).  

- Phiếu trả giá được khách hàng điền đầy đủ các thông tin quy định trong phiếu, có 

đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người trả giá;  

- Phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, rách nát dẫn đến không xác định 

được thông tin trên phiếu; 

Phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu không thỏa mãn đầy đủ các điều kiện nêu trên. 

8.4. Diễn biến cuộc đấu giá  



 
- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành 

cuộc đấu giá tiến hành công bố từng phiếu trả giá và công bố người có phiếu trả giá cao 

nhất là người trúng đấu giá trước sự chứng kiến của ít nhất hai đại diện khách hàng tham 

gia đấu giá. 

      - Trường hợp, có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố 

giá, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra 

người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc 

đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Giá khởi điểm để trả giá sẽ là mức giá trả cao nhất tại 

vòng đặt giá. Nếu những người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có 

người trả giá cao hơn, Đấu giá viên sẽ tổ chức bốc thăm để chọn ra người rút được thăm 

trúng đấu giá là người mua được tài sản đấu giá. 

- Trường hợp, khi Đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối 

kết quả trúng đấu giá, thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó 

cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu 

giá và người có giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. 

+ Trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, 

đáp ứng đủ điều kiện được chọn là người mua được tài sản đấu giá thì tài sản được bán 

cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn 

ra người mua được tài sản bán đấu giá. 

+ Trường hợp, giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người 

từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu 

giá thì cuộc đấu giá đó coi như không thành.  

8.5. Kết thúc cuộc đấu giá:  

 - Biên bản đấu giá được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều 

hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại 

diện của những người tham gia đấu giá và được đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh 

đấu giá Việt Nam.  

- Biên bản đấu giá là căn cứ để các bên ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.  

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng 

đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá (theo Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản)  hoặc từ 

chối kết quả trúng đấu giá (theo Điều 51 Luật Đấu giá tài sản). Kể từ thời điểm này, 

quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và 

quy định khác của pháp luật có liên quan (Khoản 3 Điều 46 Luật đấu giá tài sản). 

 - Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành. Quá thời gian 

trên mà không ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì coi như từ chối mua tài sản, số 

tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả lại. 

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký giữa các bên: Người có tài sản và 

người trúng đấu giá, hoặc người có tài sản, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản 

nếu các bên có thỏa thuận.( Điều 46 Luật đấu giá tài sản) 

ĐIỀU 9: HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ 

9.1. Hình thức thanh toán:  

           Tiền mặt   Chuyển khoản x 



 
9.2. Thời gian, địa điểm thanh toán: 

Khách hàng trúng đấu giá thanh toán đủ toàn bộ số tiền mua được tài sản đấu giá vào 

tài khoản của Của cơ quan Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội trong thời hạn 05 (năm) 

ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu lực. 

Tài khoản: 0021 000 000 750 tại NH TMCP Ngoại thương VN- CN Hà Nội 

ĐIỀU 10: PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN GIAO NHẬN TÀI SẢN 

10.1. Thời gian bàn giao tài sản:  

 Tài sản cùng các giấy tờ pháp lý liên quan sẽ được Bên có tài sản bán đấu giá bàn 

giao cho người trúng đấu giá trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày người trúng đấu 

giá đã thanh toán đủ toàn bộ số tiền mua được tài sản. 

 10.2. Phương thức bàn giao tài sản: 

  - Bên có tài sản bán đấu giá sẽ trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá 

theo đúng thời gian thỏa thuận. Từ thời điểm người mua nhận đủ tài sản, người mua có 

trách nhiệm chịu mọi chi phí liên quan đến việc bảo quản tài sản, vận chuyển và xử lý tài 

sản ra khỏi địa điểm để tài sản.  

- Trường hợp khó khăn khách quan ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận, làm chậm 

công tác bàn giao tài sản thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau 

bàn bạc, giải quyết. 

- Trong trường hợp Bên A không bàn giao được tài sản hoặc bàn giao tài sản chậm 

so với quy định cho khách hàng trúng đấu giá thì Bên A phải chịu trách nhiệm trực tiếp 

với khách hàng trúng đấu giá và phải thỏa thuận bồi thường cho khách hàng trúng đấu giá 

theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp, Bên có tài sản bán đấu giá bàn giao tài sản không đúng với hiện trạng 

tài sản như đã mô tả tại hồ sơ pháp lý của tài sản hoặc danh mục tài sản đã cung cấp thì phải 

chịu trách nhiệm trực tiếp với người mua được tài sản, thỏa thuận bồi thường (nếu có) cho 

người mua được tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.  

- Tiền thuê kho bãi (nếu có) đến ngày bàn giao tài sản do Bên có tài sản bán đấu giá 

thanh toán; từ ngày bàn giao tài sản đến khi người mua chuyển đi do Bên mua chịu. 

- Lệ phí để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, 

các loại thuế, phí và lệ phí khác (nếu có) mà pháp luật quy định người mua có trách 

nhiệm phải nộp thì do người mua chịu. 

ĐIỀU 11: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA BÊN MUA 

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và 

làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của Bên mua tài sản. 

- Bên mua tài sản có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu tài sản bán đấu giá. Bên có 

tài sản bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính, các giấy tờ pháp lý, tài liệu 

liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản. 

 - Các quyền và nghĩa vụ khác của Bên mua và Bên có tài sản bán đấu giá được 

thực hiện theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo các quy 

định pháp luật hiện hành. 

ĐIỀU 12: TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN 

Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét kỹ hiện trạng 

tài sản do Công ty phối hợp với Bên có tài sản bán đấu giá tổ chức cho khách hàng xem 

trước khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Vì vậy, Công ty ĐGHD Đấu giá Việt 



 
Nam và Bên có tài sản bán đấu giá chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản theo đúng hiện 

trạng mà khách hàng đã được kiểm tra và xác nhận đã xem xét kỹ tài sản tại đơn đăng ký 

tham gia đấu giá. 

ĐIỀU 13: CHỊU RỦI RO 

Bên có tài sản bán đấu giá chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá không phải đăng ký 

quyền sở hữu cho đến khi tài sản được giao cho người mua. Bên mua chịu rủi ro đối với 

tài sản bán đấu giá kể từ khi nhận tài sản. 

Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì Bên có tài sản 

bán đấu giá chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu cho Bên 

mua. Bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, kể cả khi Bên mua 

chưa nhận tài sản. 

Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ các rủi ro nào 

xảy ra đối với số lượng, khối lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá. 

ĐIỀU 14: XỬ LÝ VI PHẠM 

 -  Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản hoặc quy định khác tại 

Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan, thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 70 

Luật đấu giá tài sản).  

 -  Người có tài sản đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9, khoản 

2 Điều 47 Luật đấu giá tài sản  hoặc quy định khác tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 

xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật ( Điều 71 Luật đấu giá tài sản). 

ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Bên có tài sản bán đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản và các khách hàng tham gia đấu 

giá có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại bản 

Quy chế này và các quy định pháp luật khác liên quan. 

 Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy 

chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không quy định, tranh chấp giữa các bên sẽ 

được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành 

cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.  

           

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM 

                                                                   

                                                                                

 


