
NGAN HANG A NUOc VIT NAM 
CONG TY QUAN L't TA! SAN 

S& E/VAMC-BAN1 
Wv: cung ca'p djch vy thdm djnh giá 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — H3nh phüc 

Ha Ni5i, ngày2 /tháng....1näm 2019 

KInh gun: Cáe Doanh nghip thâm ajnh giá 

D dáp üng yeu cu cong vic, VAMC dang tim kim dcm vj có kinh nghim 

và näng hrc d thm djnh giá trj tài san bão dam cUa khách hang thông tin chi tit 

tài san báo dam dInh kern). 

D nghj Qu Doanh nghip cung cAp báo giá và thai gian thirc hin cho dch 

viii thAm djnh giá di vâi tài san báo dam nêu trên. Bàn báo giá và h sci näng lirc 

có th gi'ri qua dung buu din hoc np trrc tip tai  Ban Mua và quãn l nç (Ban 

1), VAMC, tng 4 nhà G, s6 49 L Thai T& Hoàn Kim, Ha Ni. 

Thông tin lien h: Die Lê Duy Hung, Din thoi: 0904.535.525, da chi 

email: ie.duyhung@sbvamc.vn.  

H?n cu6i nhn h sa dn 17h00 ngày 12 tháng 07 nm 2019. 

Cam an sir hçip tác cüa Qu Doanh nghip. 

Trãn trçng./. 

Ncri nh,z: 
- Nhu- trên; 
- HDTV (di b/c); 
- Ban biên t4p Website; 
-Lu-u HCNS, Ban 1. 



, _ ' 
THONG AO DAM CAN DINH GL& 

(Dinh kern th( MC-BAN1 ngày ./2O19) 

SCHIYCTIN DUNGJ  

Thông tin Tài san bão 

- Quyn sir diing d.t ti thua . so 151,172. T?i ban d6 s 18,20 Phung Thnh M 

Lqi, Qun 2, TP Ht ChI Minh. Theo Giy chüng nhn quyn sr ding dt s A1334094, 

s6 vao s cp GCN: T00083/la do Sà Tài Nguyen Môi Trtxing TP H ChI Mirth cp 

ngày 10/08/2007. 

+ Din tIch dAt : 29070,0m2; 

+ Miic dich sr dyng: Dt xây dirng bnh vin; 

+ Thii hn sr ding: 50 nãm; 

+ Ngun gc sir dyng:  Nhà ntrâc giao dAt có thu tin sr ding dAt; 

+ Chü s& hthi: Cong ty CP Bnh vin Ngçc Tam. 

- Tâi san bão dam duqc cong chfrng, dàng k giao dch báo dam day dfi theo quy dinh 

cña pháp 1ut. 
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