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NGAN HANG NHA NIIOC VIT NAM CONG HOA xA HOI CII1J NGHIA V1T NAM 

CONG TY QUAN L\ TA! SAN Dôc 1p  — Tir do — Hanh phüc 

     

S: .SL/VAMC—Ban3 

V/v: cung c4p djch vy thdm djnh giá 

Ha Nôi, ngày 'Q tháng 06 nám 2020 

KInh gui: Các Doanh nghip thm dnh giá 

Cong ty Quãn 1 tài san (VAMC) xin gui dn Qu Doanh nghip 1?i chào trân 
trçng và hçrp tác. 

VAMC dang tim kim don vj cO kinh nghim và nàng hrc d th.m djnh giá trj 

các khoân nq bao gm tài san bão dam nhm miic dIch lam co sâ cho vic mua, ban và 

xir l khoãn nçi (thông tin chi tilt theo phy lyc dInh kern,) theo quy dnh cüa Pháp luâ 
hin hành. 

D nghj Qu Doanh nghip cung cp báo giá cho djch vii thAm djnh giá di 

khoãn nçi nêu trén. Doanh nghip duçic ehpn là Doanh nghip dap Crng duçic yeu c 

cüa VAMC v näng 1rc, tin d và có chi phi thAp nh.t. 

Bàn báo gia và h so näng 1irc Co th np trirc tip ti Ban Du tix và Mua bàn nq 

thj trueing — VAMC ho.c g1ri theo duing van thu v Cong ty Quãn 1 tài san, da chi: 

Tng 3 nha G, s6 49 L Thai T, Hoàn Kim, Ha Ni. Din thoai: 0243.93 5.2879 

Hn cu& nhn báo giá dn 17h00 ngày 24/06/2020. 

Trãn tr9ng./. 
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THÔNG TIN KIIOAN NQ CAN DINH GIA 

1. Thông tin v dir nc: 

T6ng ng (thii dim 22/05/2020): 968.510.259.984 dong. 

• Duncigc: 744.911.944.442dng. 

• Lâi,phI: 223.598.315.542dng. 

2. Thông tin Tài san bão dam: 

TT Tàisãnbãodãm 
Dc dim 

tài san 

Tlnh trng 

pháp 1 

Giã trj TSBD lOc 
cho vay 

Phm vi 
báo dam 

Hcip dng th chip 
quyn sr dig th 
và tãi san gn 1in 

vói tát s6 
H.20251TC ngay 
23/0712010 tai 
phOng Cong chUng 
s602 

Quyn sr ding dt (10.664 m2) và 
tài sOn hlnh thánh trong tuong lai 
gân 1in vi dt tai Khu thucmg 

mai v.n phOng Nguyn Thai H9c- 
Phrn Hkg Thai, phi±ng Hài 
ChOu 1, Qun HOi Châu, Ba Nng 

Ba dng k' 
giao djch bão 
darn quyn sr 

ding dt 

1.094.600.000.000 

Toàn b 
46 kh 
& nl4n 
nç cU 

COn 

2 
Hçrp d6ng th chp 
H0016-09/HDTC 
ngOy 13/08/2009 

Quyn s dung dat và tài sOn gn 
han vài dat tai so 43R112 fYtthng 
HO Vn Hue, phthng 09, qun Phü 

. 
Nhun, HO Ch1 Minh 

D dän k 
giao djch bOo 

dOm 
13.500.000.000 

Da/ 
ch 

dông 
H0346/12 
do Chuyan 
di di,r nç 
tian yang 
Hcp dOng 

vay 
H0168/43 

vO 
HO 044/42 
sang VND 

Tong cong 1.108.100.000.000 
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