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Văn Bàn, ngày 19 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về tổ chức bán đấu giá
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các
văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Bản án số 08/2019/KDTM-ST ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Tòa
án nhân dân Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 263/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 5 năm
2020; Quyết định thi hành án số 264/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 5 năm 2020
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai,
Căn cứ Thông báo số 278/TB-CCTHADS ngày 13 tháng 10 năm 2020 của
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá
tài sản;
Căn cứ hồ sơ năng lực tổ chức đấu giá tài sản thi hành án của Trung tâm dịch vụ
đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai lựa
chọn tổ chức bán đấu giá có tên sau đây:
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Để ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá các tài sản sau:
Hai (02) dây chuyền tuyển rửa quặng sắt, trạm bơm tuyến ống và các vật phụ
trợ gồm:
1. Máy sàng rung SZZ: 01 bộ
2. Máy tuyển rửa CX 15KW 01 bộ
3. Máy tuyển rửa CX 37KW 01 bộ
4. Máy nghiền hàm PEX 01 bộ
5. Băng tải TD 75B800x30m 01 bộ
6. Băng tải TD75B800x40m 01 bộ
7. Đường dây 35KV và trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV 01 bộ
8. Trạm bơm, tuyến ống và cấp điện cho trạm bơm cấp nước tuyển rửa sắt
01 bộ (617 cây ống thép đen D200; Zoăng cao su D200 630 cái; Bu lông M18x50

630 bộ đã được lắp đặt cố định vào hệ thống tuyến ống của trạm bơm được dẫn
nước từ cầu Khe Chấn về đến bể nước của Công ty).
9. Máy bơm ly tâm công suất 180M3/h 02 cái
10. Máy rửa quặng 2000*8000 (máy dùng chuyên dụng dùng để rửa quặng
sắt gia cường chống mài mòn cao) 02 bộ, công suất 37KW.
11. Máy kẹp hàm chuyên dùng cho dây chuyền nghiền quặng sắt
PEX250*1000 01 bộ.
12. Máy sàng 01 bộ, ký hiệu PS2100x20000, công suất 22KW
13. Gối đỡ bi 08 bộ
14. Cánh đánh rửa quặng 400 cái (đã được gắn vào máy rửa quặng).
15. Máy rửa quặng 1600*8000 02 bộ, công suất 22KW
16. Máy kẹp hàm 01 bộ, ký hiệu PEX350x1300, công suất 75KW
17. Máy sàng rung 01 bộ, ký hiệu 2YA2160, công suất 30KW
18. Máy cấp liệu 2: 02 bộ, ký hiệu WL1000*2000, công suất 7,5KW
19. Máy nghiền bi 02 bộ, ký hiệu GZMY2745, công suất 380KW
20. Máy phân cấp 02 bộ, ký hiệu FG1500*9650, công suất 15KW
21. Máy tuyển từ 04 chiếc, ký hiệu CTB900*1800, công suất < 4KW
22. Bàn đãi quặng 6S 32 bộ, công suất 1.1KW
Giá khởi điểm là: 21.937.000.000đ (Hai mươi mốt tỷ, chín trăm ba mươi
bảy triệu đồng)
Vậy, thông báo cho các bên đương sự biết để thực hiện theo qui định của
pháp luật./.
Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử Cục THA dân sự tỉnh Lào Cai;
- Trang Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;
- VKSND huyện Văn Bàn;
- Đương sự;
- Lưu: VT, HSTHA.
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