
NGAN HANG NRA NUOC VIT NAM CONG HOA xA HQI CHIJ NGHTA VI1T NAM 

CONG TY QUAN L'c TAI SAN Dc Ip — Tr do — Hnh phüc 

S:,It5 /VAMC-Ban3 
V/v: cung cAp djch vy thdm ajnh giá Ha Nç5i, ngà'/C tháng 03 nám 2021 

KInh gi:ri: Các Doanh nghip thâm djnh giá 

Cong ty Quàn 1 tài san (VAMC) xin giri ti các Qu' doanh nghip lô'i 
chào trân tr9ng và hcip tác. 

VAMC dang tim kim don vi. có kinh nghim và nàng 1irc d thm dnh giá 
tr các khoân nç bao gôm tài san bào dam nhm m1ic dIch lam co sà cho vic xác 
dinh giá mua, ban khoàn nçi/ tài san bào dam (thông tin chi tiêt các kho.n nçl/tài 
san theo phi 1iic dInh kern) theo quy dnh cüa pháp 1ut hin hành. 

D ngh Qu doanh nghip cung cp báo giá cho djch vi thm djnh giá di 
viii các khoan ng/tài san bào dam nêu trén. Doanh nghip dugc ch9n là doanh 
nghip dáp rng ducc yêu cu ye kinh nghim, nàng 1irc, tin d và có chi phi 
thâp nhât. 

Bàn báo giá và h so näng 1c d nghi, qu doanh nghip np trirc tip hoc 
chuyM qua bun din dn Ban Du tu và Mua ban ng th tnthng, Cong ty quan 1 
tài san, Tang 3, NI-ia G, s 49 L Thai T5, Hoàn Kim, Ha Ni. Din thoi: 
0243.9352877. 

Hn cui nhn báo giá và h so nàng 1rc dn/ø%Q ngày 26.i3. ../2021. 

Trân tr9ng1. 

Ncri nhân: 

- Nhu trên; 
- TGD (d b/c); 
- Ban bi&n tp Website; 
- Luu:HCNS,Ban3. 
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NG TIN KHOAN Nq/TSBI) CAN BJNTE GIA 

thông báo s J/\TAMCBan3 ngày 16.103/2021) 

" tInh den ngày 28/02/202 1, trong do: 

- Du nq gc: 111.995.850.000dng; 
- Li phi: 676.483.552.476 dông. 
H. Thông tin tài san bão dam 

TT Tài san bão dam Dc dim tài sãn/Tinh pháp 1 

Hçp dngth 
chap tài san s6 
07.031/03 ngày 
11/10/2007. 
Hç dng th 
chap tài san si'ra 
de,j be, sung se, 
08.03 1/04 ngày 
07/07/200 8 

GCN QSDD Se, phát hành Al 551618, s6 vào s 
cp GCN QSDD: T 00019 do S Tài nguyen và 
Môi tnthng TP HCM cp ngày 24/04/2008. 
DiêntIch: 1.102,2m2 
Loi dt: Dt a ti do thj. 
Da chi: 128-130 Ben Ham Ti'r, P1, Q5, TP 
HCM. 
Dãng k giao djch bão dam se, 7137 ngày 
11/7/2008 

2 

Hcp dng th 
chap tài san hInh 
thành trong tuclng 
lai e, 031- 
O6IHDTCTSTL-
SCB-CNNR.09 
ny 15/12/2009 
so cong chirng 
056092, dã dang 
k3 GDBD ngày 
23/12/2009. 

Din tIch xây drng: 520,72m2. 
Tng din tIch san xây drng: 11.5 14,72m2 
(trong do bao gm din tIch tAng hAm, tAng k5 
thut và tAng thircing). 
So tAng: 18 tang (02 tang hAm + tAng trt + tAng 
1un +tâng k thut + 17 tang lâu + tang thucmg). 
Chiêu cao cong trmnh: 65m. 
Ti se, 128-130 Bn Ham Ta, P1, Q5, TP HCM. 
Thi'radtse,: 126 

bàn M s: 18, BDC phung 1, qun 5. 
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