
        

THÔNG  BÁO BÁN  TÀU BIỂN 
 
Căn cứ Luật Thương mại và văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Công ty cổ phần Vận tải 

biển Việt Nam (VOSCO) bán một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty, hiện đang khai thác tuyến quốc 
tế không hạn chế. Chi tiết về tàu như sau: 

            Tên tàu: Sông Tiền 

            Loại tàu: Tàu hàng khô 

            Chiều dài lớn nhất: 105,88 mét 

            Chiều rộng: 16,30 mét 

            Chiều cao mạn: 8,60 mét 

            Trọng tải toàn phần: 6.503 DWT 

            Tổng dung tích: 3.952 GT 

            Dung tích thực: 2.457 NT 

 Hô hiệu: XVDG,  Số IMO: 8412027 

 Năm đóng: 1984 

 Cảng đăng ký: Hải Phòng – Việt Nam 

 Nơi đóng: Nhật Bản 

 Mớn nước: 6,81 mét 

 Tổ chức đăng kiểm: VR 

 Máy chính: M506EUS - 3500HP 

 

 

 - Giá khởi điểm bán theo nguyên trạng tương đương 1.050.000 USD (Một triệu không trăm năm 
mươi nghìn Đô la Mỹ chẵn) chưa bao gồm VAT theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá thanh toán 
bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại 
Thương Việt nam - Chi nhánh Hải phòng (Vietcombank Hải Phòng) công bố tại thời điểm thanh toán. 
 - Hình thức đấu giá: đấu giá một vòng bằng hình thức bỏ phiếu mở từ phong bì niêm phong của đơn 
vị tham gia đấu giá. Đơn vị nào có hồ sơ tham gia đấu giá hợp pháp và trả giá cao nhất, không thấp hơn 
mức giá khởi điểm sẽ là người trúng đấu giá. 
 - Hồ sơ đấu giá được cung cấp từ 8:00 ngày 10/11/2011 đến 17:00 ngày 21/11/2011 tại Phòng 
Kế hoạch Đầu tư VOSCO. Phí hồ sơ đấu giá là: 500.000đ/bộ và không hoàn lại sau khi nhận hồ sơ. 

- Thời gian xem tàu: từ 10/11/2011 đến 21/11/2011 tại một cảng do Vosco thông báo. 
- Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp trực tiếp tại trụ sở VOSCO từ 9:00 ngày 10/11/2011 đến 

17:00 ngày 21/11/2011   
 - Đơn vị tham gia đấu giá phải chuyển một khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá tương đương 
157.500 USD (Một trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm Đô la Mỹ chẵn) trước 17:00 ngày 21/11/2011. 
Số tiền trên được quy đổi theo tỷ giá bán do Vietcombank Hải Phòng công bố tại thời điểm chuyển 
tiền. 

- Thời gian mở đấu giá: 09h00 ngày 22/11/2011 tại trụ sở VOSCO số 215 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng. 

- Thời gian dự kiến giao tàu: Tháng 12/2011. 
- Người đến mua hồ sơ tham gia đấu giá nộp các giấy tờ sau cho VOSCO: 
 1.Giấy giới thiệu; 
 2.Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của người mua hồ sơ (có bản chính để đối chiếu). 
- Chi tiết liên hệ: phòng Kế hoạch - Đầu tư VOSCO, điện thoại: 031-3731033, fax: 031-

3731007. 


