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THÔNG BÁO 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: số 49 Văn 

Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Kon Tum, địa chỉ: Số nhà 380 Phan Đình 

Phùng, phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Tài sản đấu giá: Vật tư, hàng hóa, công cụ tồn kho, thiết bị thu hồi, CCDC 

quản lý đã qua sử dụng hư hỏng năm 2021, cụ thể: 

STT 
Tên gói tài sản 

thanh lý 

Giá khởi 

điểm đã có 

VAT (Đồng) 

Tiền đặt 

trước 

(Đồng) 

Bước giá 

(Đồng) 

Tiền mua 

hồ sơ 

(Đồng/Hồ 

sơ) 

1 

Lô số 1: Lô cáp 

đồng thu hồi bán 

thanh lý 

3.132.360.000 600.000.000 60.000.000 500.000 

2 

Lô số 2: Vật tư, 

máy móc thiết bị 

khác 

18.773.300 3.500.000 2.000.000 
 

50.000 

 

+) Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng. 

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt xin thông báo: Danh sách khách hàng 

không đủ điều kiện tham gia đấu giá Vật tư, hàng hóa, công cụ tồn kho, thiết 

bị thu hồi, CCDC quản lý đã qua sử dụng hư hỏng năm 2021, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên/ Tên tổ chức 

Số CMT/ CCCD/ HC 

hoặc Mã số doanh 

nghiệp/ tổ chức khác 

Lô số 

Lý do không đủ 

điều kiện tham 

gia đấu giá 

1 Nguyễn Thế Nam 125569376 Lô 1 
Không nộp tiền 

đặt trước 

2 
Công ty TNHH dây và 

cáp điện Trường Hải 
2301111243 Lô 1 

Không nộp tiền 

đặt trước 

3 
Công ty TNHH thương 

mại và đầu tư Phúc Huy 
2301053425 Lô 1 

Không nộp tiền 

đặt trước 

 



Khách hàng có tên trong danh sách không đủ điều kiện tham gia đấu giá nếu có 

thắc mắc xin liên hệ tới Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước thời gian tổ chức 

cuộc đấu giá để được giải đáp kịp thời. 

Mọi thắc mắc, quý khách xin liên hệ (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ 

nhật): Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: Tầng 4, số 49 Văn Cao, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 

0243.211.5234/0867.523.488. 

Trân trọng! 

 


