
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHỰA BAO BÌ VINH  

 

Số:          /TB-VBC 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          TP Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 

 

     Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh có kế hoạch tổ chức mời các cá nhân và tổ 

chức chào giá lô hàng ‘xe tải và máy móc thiết bị cũ thanh lý’’ theo hình thức đấu 

giá tài sản với các nội dung chính như sau: 

1. Nội dung chính của lô hàng thanh lý: 

Lô hàng thanh lý gồm xe tải cũ và máy móc thiết bị cũ như sau: 

STT Tên thiết bị thanh lý 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

1 Xe tải hiệu IFA xe 01 2003 Đức 

2 Xe tải hiệu ASIA xe 01 2003 Hàn Quốc 

3 Máy tráng ép cũ cái 01 2003  

4 Máy thổi túi PP + Bàn cắt cái 01 2003 Trung Quốc 

5 Cẩu trục điện 1 dầm hệ thống 01 2003 Việt Nam 

6 Máy nén khí cái 01 2008 Đài Loan 

7 Máy tạo bao cái 01 2003 Đài Loan 

8 Máy làm lạnh cái 01 2011 Việt Nam 

9 Máy dệt cái 02 2008 Việt Nam 

 

 



2. Thông tin và thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá:  

- Nhà thầu tìm hiểu thông tin và xem tài sản thanh lý vào các ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 7 trong giờ hành chính tại địa chỉ: Phòng Công Nghệ Kỹ Thuật, 

Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh, Số 18 Đường Phong Định Cảng, Thành Phố 

Vinh, Nghệ an. Điện thoại liên hệ: 02383.555.524/0913596769, Số Fax: 

0383.856.007 

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá và xem tài sản thanh lý từ 14h00’ ngày 30 tháng 

11 đến 14h00’ ngày 15 tháng 12 năm 2018 tại địa chỉ như trên. 

3. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá được niêm phong và gửi về theo 

địa chỉ:  

  - Phòng Công nghệ - Kỹ thuật, Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh 

          - Khối 8, Phường Bến thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ an, Việt nam 

        4. Thời điểm đóng thầu (không nhận hồ sơ chào giá): 14h00phút, ngày 15 tháng 

12 năm 2018. 

5. Thời điểm mở hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá được mở công khai vào hồi 15 

giờ ngày 17 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh 

Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh kính mời các cá nhân và tổ chức có đủ năng 

lực và kinh nghiệm tham gia chào giá gói tài sản nêu trên. 

Trân trọng! 

      GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Nơi nhận: 

- Lưu VT 

- P. CN-KT, P.TC 

 

 

 

 

 


