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Kinh gi:ri: Các Doanh nghip Thâm dnh giá 

Cong ly Quân 1 tài san (VAMC) xin gcri tài các Qu' doanh nghip Rn chào trân 

trQng và hcip tác. 
D dáp irng yêu cAu cOng vic, COng ty quãn 1 tài san (VAMC) dang tim kim 

dcm vi có kinh nghim và näng lirc d thrn djnh giá trj khoân ng bao gm tài san bào 

dam cüa khoán ncr nhAm muc dich lam co' sâ cho viêc xir 1' các khoàn ncr, tài san bão 

dam theo quy dnh cta pháp lust  hin hành. 

ThônE tin khoãn ncr và tài san bào dam nhu sau: 

TT Tài san Dc dim 

1 Khoàn ncr Khoãn ncr có du ncr géc 24.950 triu dng 

2 

Tài san bào 
dam: Quyên sir 
dung dat và tài 
san gàn lien vâi 
dat 

1.QSD dat ti 26/12-13 Tn.rcnng Dnh, P.Bên Thàrih, Q.1, 
TP.HCM theo GCN sO 0201043426 do UBND TP.HCM cap 
ngày 03/03/1999. Thi:ra dat sO 41, t bàn dO so 13. 
Din tIch: 115m2. Thai hn sfr diing: Lâu dài 
2.Nhà a: 
Tng DTSD 758 m2 DTXD: 98,21 m2 
Nhà két câu BTCT 05 tang + hâm+ lrng+ rnái che. 
Tài san bão dam dã k I-Içrp dông the chap cOng chirng và 
dang k giao djch bão dam theo quy dinh. 

VAMC d nghj Qu' doanh nghip cung cp báo giá cho djch vii thm dnh giá 

di vOi tài san nêu trên. Doanh nghip duçrc ch9n là doanh nghip dáp irng du'crc  yêu 

cu v kinh nghim, tin do, cht hrcrng djch vii và cO chi phi thp nhât. 

Bàn báo gin và h scr nãng lrc d nghj Qu' doanh nghip gui tnxc tip ho.c 
chuyn qua biru din dn Ms Ngn- Ban Du tu và Mua ban ncr thi tnr&ng, COng ty 

quàn l tài san, Tang 3 Nhà G, s 49 L' Thai T, Hoàn Kim, Ha Ni. Din thoi: 

098.5 826.949. 
Hn cui nhân báo giá và hè so' näng 11rc dn 17h ngày2.../. .e../2022. 

Cam an sir hçrp t4c cüa Qu doanh nghip. 
Trân trpng! 

No'inhn: 

- Nhutrên; 
- TOE) (d b/c) 
- Ban bién tap Website; 
- Luu: EONS, Ban3. 
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