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IJBND TINH BA RJA-VCJNG TAU
S1 TAI CHINH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tr do — Hanh phác

So: Ag-f TB/STC

Ba Rja - Ving Tàu, ngay4/1 tháng 9 nãm 2019

THÔNG BAO LIlA CHQN IXN Vi THAM DNH GIA
I. Si Tài chmnh tinh Ba Rja - Vüng Tàu dang t chirc 1ia ch9n dan vj thm djnh
giá tài san d thm djnh giá tài san trên khu dat theo Quyet djnh so 407/QD-UBND
này 12/02/20 18 cUa UBND tinh Ba Rja - VUng Tàu ye vic thu hôi 5.188 m2 dat (lô
so 1) tai du&ng TrAn Phü, phthng 5, thành phô VUng Tàu, tinh Ba Rja — VUng Tàu (to
dAt nm trong tang din tIch 7.787,5 m2 ma tnràc day Chü tich UBND tinh thu hOi Va
cho Cong ty CP thüy san và xuât nhap khâu Con Dão thuê ti Quyêt djnh so 1333/QDIJBND ngày 11/7/20 12 dé sCr dung vào miIc dIch lam phân xll&ng ché bién hãi san).
H. Thông tin tài san cn thAm dlnh giá:
1. Nha van phông (29x9,7) m, nhà 1 trot 1 1Au, móng cOt dà king BTCT, nén
gach ceramic, tithng san nixàc trong ngoài, mái tOn, cfra so + ccra chmnh nhOm kInh,
thiêt bj v sinh thi.ring.
2. Nhà d xe (8,4x4,3)m, mái ton khung kèo vi sit, cOt sit, nn cement.
3. Nba kho (26x10,8)m + (21,3x3,2)m, mái ton, khung cOt vi kèo st hInh sê no
BTCT, tung xây gch 20cm: ben ngoài op gch men cao 3m, phân con taj son nuUc;
ben trong op gch men cao 2,5m, phãn cOn Iaj son nuâc, 2/3 trân nhã la phong ton
lanh, phân cOn 1aj trOng, nên gch ceramic, móng BTCT, ctra sAt kéo + cira nhOm kInh.
4. Nhakho (12x4,9)m, mái tOn, trn nhra hu hông, tii&ng xay gch trong son
nrncc ngoài op gch men cao 2,5m, nên gach ceramic, không cira, hiên BT, mOng dà
BTCT, tW gch.
5. Nhà kho (40,5x10,4)m + (13,5x26)m, cCra kéo sAt gia công, mái tOn xà g g,
trân nhira hix hOng, tu?lng gch 20cm trong ngoài op gtch men, nn gach ceramic,
mOng BTCT, cOt sat xây gch bao ngoài.
- Kho dong lanh 100 tAn (15,6x10)m cao 4m.
- PhOng cAp dông (5,9x10)m cao 3m.
6. Nhà kho (21,5x15)m, mái tOn kèo sAt gia cOng, trAn ton 1nh, tumg xay gach,
O gch men trong + ngoài, ô lay sang khung nhôm kInh, mOt mt giáp nhà kho (5),
nên gch ceramic, móng BTCT, tri BTCT.
7. B xfi 1 nuâc thai:
- B (1) (3x5)m cao 2m.
- B (2) (10,2x7,5)m + (2,5x3)m + (4,5x2,4)m cao 3,5 m.
8. Nba (10,2x2,4)m, mái tOn, trn nhra, xà g g& tuO'ng xây gch trong p gch
men, ngoài không son, nên gach ceramic, mOng dá mOt met, tix&ng là thanh be xr 1
ntrcc thai.
9. Khung BTCT (2x4)m, gm 6 trii (0,2x0,2)m cao 1,5m lien kt khung.
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10. Nhà v sinh (1,5x2)m, mái ton, tuYng gch trong 6p gch men, nn cement
không thiêt b v sinh móng dá.
11. Nhà xtning so ch nguyen 1iu (30,6x19)m + (21,2x24,2)m, mái tOn, kèo sAt
gia công, trân ton 1nh, tu&ng op gch men, nên be tong 6p gch men, mOng ct
BTCT, Co khu v sinh thi& bj thuàng.
12. Nha xay trên din tich CO kIch thuOc hInh h9c là tam giác vuông, cO kIch
thuàc 2 cnh gOc vuông 4,5m; 26m, mái tOn, xà go sAt, tumg xây, nên be tOng, mOng
dá hOc, ci'ra so + chInh nhôm kInh.
13. Mái che tOn, nn be tong (19x3)m, mái ton, khung kèo sit.
14. Mái che ton, cOt kèo sat, nn gch ceramic, tii&ng xây hrng cao 1 m (14x6)m.
15. Nhà (17,5x5)m, mái tOn, trAn thm thch cao, ti1Yng son ninc, nên be tOng,
mOng âá hOc, cira sO + chInh nhôm kinh.
16. Mái che tOn, nn be tOng, kèo st (2x10)m.
17. Nhà (9,5x5,2)m, mái ton vi kèo sAt, khong trAn, tuOng gach quét vôi, nn be
tOng + gch ceramic, mOng âá hOc, cra sAt kéo, thiêt bj ye sinh thuOng.
18. Nhà bão v (2x4)m, mái tOn, trn ton lanh, uthng trong sun nuàc, ngoài p
gch men, cra sO + chInh nhôm kInh, mOng dá hOc.
19. Nba tr?m din (4,1x3,7) cao 4m, mái be tong, khung cOt móng be tong, tithng
xây gch quét vôi, nen betông, cüa khung sAt + ton.
20. Nhà (5x4)m, mái tOn, xà g sAt, không trn, tung gach sun nuàc trong
ngoài, nên gtch ceramic, mOng dá hOc, cira sAt kéo.
21. Cng sAt (4,5xcao2,2)x2 cánh.
22. San be tOng: 1.730,75m2
III. Thôi dim thm dnh giá: thang 02/20 18
IV. Mic dich thm d1nh giá: Xác djnh giá trj cOn 1i cüa tài san gan lien vài dat
d hoàn trã cho ngu1i sCr di1rng dat dôi vài trumg hcip tz nguyen trã li dat theo quy
djnh.
V. Tiêu chi hra chçn doanh nghip thm tljnh giá:
- Doanh nghip thm djnh giá duqc lra chn phài thuOc Danh sách cong khai
doanh nghip thâm djnh giá dü diêu kin hot dng thâm djnh giá cüa 80 Tài chinh
nAm 2019;
- ThAm djnh viên dáp ing dÀy dü tiêu chuÀn theo quy djnh cüa Lut giá và quy
djnh cüa pháp 1ut, cO kinh nghim trong linh vrc thÀm dnh giá; doanh nghip thâm
djnh giá có uy tin;
- Giá djch vi,i thÀm djnh giá trQn gOi (da bao gm các chi phi di khão sat, thu thp
thông tin dê thÀm djnh giá và thuê VAT).
- Thai hn cung cp chüng thu sau 20 ngày lam vic kè ttz ngày k Hçcp dng.
Chthig thu thâm dnh giá thizc hin vic xác djnh giá trj cOn 1i cüa tài san theo quy
dlnh cüa ChInh phü, BO Tài chInh, BO Tài nguyen và MOi trix&ng.
VI. H so gm có:
- H so pháp 1 và nAng 1rc cüa doanh nghip.
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- Thu chào giá djch vi thm djnh giá.
- Danh sách là doanh nghip dü diu kin thm dnh giá näm 2019 cüa B Tài
ChInh.
VII. Th&i han, dja chi np h soc
- Thii han:
+ Bt du: k t1r ngày phát hành thông báo.
+ K& thüc: 05 ngày lam vic k tr ngày thông bão ducc dung tin trên website
cUa Sâ Tài chinh tinh Ba Ra - VUng Tàu (http://sotc.baria-vungtau.gov.vn chn phân
mua sam cong).
+ Dja dim np h so: 11 Tru?ing Chinh, Phu?mg Phuàc Trung, thành ph Ba
Rja, Tinh Ba Rja - VUng Tàu.
+ Din thoai: (0254) 3510 654; 0933 266 172 gtp anh Phong.
S Tài chInh tinh Ba Rja - VUng Tàu kInh miii các don vj có dü diu kin, nang
lrc và kinh nghim thrc hin các Cong vic thm djnh giá gl'ri h so và thu chào giá
djch vii thm djnh giá theo nOi dung và dja chi trên./.
KT. GIAM DOC
PHO GIAM DOC

Ni nhin,s- Các doanh nghip thm djnh giá;
- Giám dc (b/c);
- Phông QLGCS (pTh);
- LLru: VT, VP (Phong).
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