
NGAN HANG NBA NTIOC VI1T NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VI1T NAM 
CONG TY QUAN L TAI SAN Dc 1p — Tr do — Hnh phác 

S6: 6 /CV-VAMC 

VA': Cung cá'p d/ch v thdm d.inh giá  
Ha N5i, ngày olD tháng 07 nãm 2020 

KInh gfri: Các doanh nghip Thâm djnh giá 

Cong ty Quãn l tài san (VAMC) xin gri dn Qu Doanh nghip läi chào trân 

trong và hçip tác. 

f)é dáp üng yeu cu cong vic, Cong ty quán 1 tài san (VAMC) dang tim kim 

don vi, có kinh nghim và nang hrc d th.m djnh giá trj khoãn nq bao gm tài san bão 

dam nhm mic dIch lam co si cho vic mua, ban và x1r l khoán nç ('thông tin chi tth 

các khoán nçl theo phy lyc dInh kern,) theo quy di,nh cüa Pháp lut hin hành. 

D nghj qu doanh nghip cung cp báo giá cho di,ch vii thm di,nh  giá di vâ 

khoàn nçi nêu chi ti& ti ph11 hic dInh kern. Doanh nghip di.rçic 1ira chQn là do 

nghip dáp üng duçc yeu cu cüa VAMC v nàng lirc, tiên d và ye chi phi thp nht. 

D nghj qu doanh nghip gri bàn báo giã và h so nàng lrc trirc tip, hoc 

giri qua diräng biiu diên dn Ban d.0 tu và mua bàn nçi Thj Triràng, Cong ty quàii l 

tài san, Tang 3 Nhà G, s 49 L Thai T, Hoãn Kim, Ha Ni. Din thoi lien h: 

0243 .93 92447. 

Hn cu6i nhn báo giá và h so näng 1irc tâi 17h thr hai, ngày 27/07/2010. 

Cam cm sir hcrp tác cüa Qu Doanh nghip./. 
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ViETN 1 
S 58.54 54 dng. 

Trong do: 

+ Du nç gôc 13.932.716.650 dng. 

23865 

EM- 

nq: 

nçi (S 1iu dn ngãy 16/07/2020 do TCTD cung cp): 

* 

C: THÔNG TIN KHOAN N CAN D]NH GIA 
eo cong van so': 683/C V-J'A MC ngày 20/07/2020,) 

+ Läi, phi chüa thanh toán : 44.613.507.704 dng. 

Dan vj tInh : dng. 

TT Khoãn nç T6ng dir nq g6c 

LAi T6ng Iäi, phi 

chira thanh 

toán LAI qua hn Phi pht 

I Nqngnhan 

i I-IDTD s6 1104BN27/HDTD- 
HM12011 ngày27/06/2011. 

10.282.509.330 17.188.533.355 16.480.164.098 33.668.697.4N 

H Ncr trung, dài hn 

HDTD so 0903BN10/HDTD- 
TDHI2009 ngay 03/04/2009. 

3.650.207.320 6.109.067.581 4.835.742.670 10.944.81Q 

T6ng cong 13.932.716.650 23.297.600.936 21.315.906.768 44.613.507.704 

2. Thông tin Tài san bão dam cüa khoän nq: 

Dan vi tInh : dng. 

TT 
Hçrp d6ng th 

chap 
Dc dim tài san Tinh trug phap 1 

Giá tn TSBD 
djnh giá khi cho 

vay 

FIDBD s6 
384/2010/HDTC 
ngayl8/05/2010 

01 mãnh dt 450m2 (Dt a nông thôn) 
tai Ducrng 6 - Phong Khê - BcNinh. Da k' HDTC cong 

ching và dng k' GDDB 
theo quy djnh 

2.440.000.000 

01 mânh dt 220.5m2 (EMt ô nông 
thôn) tai  Diiang 6 - Phong Khê - Bc 
Ninh. 

880.000.000 

2 
HDBD s6 
293/2012/HDTC 
ngay 18/04/20 12 

01 mãnh dt 182.7m2 (Dat a nông 
thôn) ti D.rang 6 - Phong - 
BcNinh. 

D k I-IDTC cong 
chng và dng k' GDDB 
theo quy djnh 

820.000.000 

T6ng cong 4.140.000.000 

Kt thüc 
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