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V/v: cung cáp djch vi thdm djnh giá 

Ha Nt5i, ngày D. tháng ,1Lndm 2020 

Kinh gui: Các Doanh nghip thm djnh giá 

Cong ty Quán 1 tài san (VAMC) xin g1ri dn Qu Doanh nghip l&i chào trân 
tr9ng và hcp tác. 

VAMC dang tim kim dcm vj có kinh nghim và näng lrc d th.m djnh giá trj 
các khoãn nçi bao gm tài san báo dam nh&m mic dIch lam ccy s cho vic mua, ban và 
xtr 1 khoân nç (thong tin chi tié't theo ph lc dmnh kèin) theo quy dinh cUa Pháp Lut 
hin hành. 

D nghj Qu Doanh nghip cung cp báo giá cho djch vi thm djnh giá déd vài 
khoân nç nêu trên. Doanh nghip thrgc ch9n là Doanh nghip dáp rng duqc yêu c.0 
cUa VAMC v nang 1rc, tin d và CO chi phi thâp nht. 

Ban báo giá va h sci nng lirc cO th np tr1rc tip tai  Ban Du tu Va Mua ban nçi 

thj trlr&ng — VAMC hoc g1ri theo du&ig van thu v Cong ty Quán 1 tài san, dja chi: 
Tang 3 nhà G, s 49 L Thai T, Hoàn Kim, Ha Ni. Din thoi: 0243.935.2879 

Hn cu6i nhn báo giá dn 17h00 ngày 12/10/2020. 

Trân tr9ng./.. 



ONG TIN KIIOAN N CAN DINH GIA 

dir nçi: 

em 28/09/2020): 988.529.768.487 dng 

744.911.944.442 dông. 

Lãi, phi: 243.6 17.824.045 dng. 

2. Thông tin Tài san bão dam: 

TT Tài san bão dam Bc dim 

taisan 

Tnh trng 

pháp1 

Giá trj TSBD lüc 
cho vay 

Phm vi 
bão dam 

Hcxp ding the chip 
quyen sfr d,ing dt 
và tài san gn 1in 
vOi d& s6 
H.2O25iTC ngày 
23107t2010 j 

phông COng chtrng 
so 02 

Quyen sCr dvng  dt (10.664 m2) và 
tài san hInh thành trong tiwng lal 
g.n lien vài dt ti Khu th.rcmg 

mai van phOng Nguyn Thai HQc- 
Pham Hang Thai, phuOng Hãi 
Chau 1, Qun Hãi Châu, Dà Nng 

D dãng k 
giao djch báo 
dam quyen scr 

di,ingdát 

1.094.600.000.000 

Toàn b 
46 khe 

tràc nhn 
nci cüa 

Congty 
Dông A 

2 
Hçp d&ig thE chp 
H0016-O9IHDTC 
ngày 13/08/2009 

Quyen sr di,ing dt và tài san gn 
lien vâi dt ti sO 43R'12 Duông 
Ht Van Hue, phrông 09, qun Phu 
Nhun, HO Chi MÜth 

D däng k' 
giao djch bão 

dam 
13.500.000.000 

Dãmbão 
cho hçip 

dOng 
H0346/12 
do Chuyen 
dOi d ng 
tiEn yang 
Hvp dOng 

vay 
H0168/43 

và 
HO 044/42 
sang VND 

TOng cng 1.108.100.000.000 
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