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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Mã hiệu số: DVĐG11222/PCBRVT-….. 

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 v/v quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của bộ trưởng bộ tài chính 

quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 v/v Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP, ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư 

Pháp về việc Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên 

và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trường; 

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-PCBRVT ngày 10/11/2022 của Giám đốc Công 

ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu v/v phê duyệt giá khởi điểm tài sản thanh lý lần 1 năm 

2022; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng đã được Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng 

Tàu và Công ty …… ký ngày ….. tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-PCBRVT ngày     /11/20222 của Công ty Điện 

lực Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông báo số       /TB-PCBRVT ngày     /11/2022 của Công ty Điện lực 

Bà Rịa Vũng Tàu về việc thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thư chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng ngày    /11/2022 của Công ty 

Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu.  

Hôm nay, ngày     tháng 11 năm 2022 tại Văn phòng Công ty Điện lực Bà Rịa - 

Vũng Tàu, chúng tôi gồm có: 

BÊN CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (Sau đây gọi là Bên A): 
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- Tên Công ty : Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Địa chỉ : Số 60 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. 

- Điện thoại : 0254.2210979 

- Fax: 0254.3856104. 

- Tài khoản : 050055256868 tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

- Mã số thuế : 0300942001-026. 

- Đại diện theo pháp luật là ông:  Nguyễn Văn Giáp.    

- Chức vụ : Giám đốc Công ty. 

BÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Sau đây gọi là Bên B): 

- Tên Công ty : Công ty …………….   

- Địa chỉ  : …………. 

- Điện thoại : ……….. 

- Fax  : ……….. 

- Tài khoản : ……….. 

- Mã số thuế : …………. 

- Đại diện theo pháp luật là ông:  …………... 

- Chức vụ : …………….. 

- Giấy Đăng ký hoạt động số: …………... 

Hai bên cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng việc Bên A ủy quyền 

cho Bên B thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản với nội dung và các điều khoản sau:  

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa bên có tài sản đấu giá và bên đấu giá tài sản, 

thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo. 

2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà Bên A đã thỏa thuận với Bên B. 

3. “Nhà thầu” là nhà trúng thầu được ủy quyền bán đấu giá tài sản 

4. “Khách hàng” là tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện theo quy định tham gia đấu 

giá tài sản. 

5. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. 

6. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối 

tuần. 

7. “HSĐX” là chữ viết tắt hồ sơ đề xuất. 

8. “TSCĐ” là chữ viết tắt tài sản cố định. 

9. “CCDC” là chữ viết tắt công cụ dụng cụ. 

10. “VTTB” là chữ viết tắt vật tư thiết bị. 
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11. “CTNH” là chữ viết tắt chất thải nguy hại. 

12. “ĐTXD” là chữ viết tắt đầu tư xây dựng. 

13. “SCL” là chữ viết tắt sửa chữa lớn. 

14. “SCTX” là chữ viết tắt sửa chữa thường xuyên. 

Điều 2. Ngôn ngữ sử dụng và Luật áp dụng 

1. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 

2. Luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật Việt Nam. 

Điều 3: Thành phần hợp đồng. 

Hồ sơ hợp đồng gồm hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng. 

Các tài liệu kèm theo hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục danh mục tài sản đấu giá); 

2. Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 

3. Thư chấp thuận HSĐX và trao hợp đồng; 

4. Văn bản thông báo kết qủa chọn Tổ chức đấu giá tài sản; 

5. Quyết định phê duyệt kết quả chọn Tổ chức đấu giá tài sản; 

6. Biên bản thương thảo hợp đồng; 

7. HSĐX; 

8. Thông báo chọn Tổ chức đấu giá tài sản; 

9. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm; 

10. Tài liệu khác liên quan (nếu có). 

Điều 4: Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản đấu giá. 

1. Tài sản đấu giá: Lô TSCĐ, CCDC, VTTB ứ đọng kém phẩm chất, cáp thu hồi 

các loại thanh lý có dính CTNH lần 1 năm 2022 tại Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng 

Tàu (Gồm 288 hạng mục), cụ thể như sau:  

+ Lô 1: VTTB thanh lý thông thường (Gồm 142 hạng mục chi tiết).  

+ Lô 2: TSCĐ, CCDC, VTTB thanh lý có dính chất thải nguy hại (Gồm 146 

hạng mục chi tiết). 

2. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: nguồn gốc là vật tư thiết bị thu 

hồi từ các hạng mục sửa chữa nhỏ, SCTX, SCL và dự án ĐTXD cải tạo lưới điện và 

vật tư ứ đọng kém mất phẩm chất thuộc đơn vị Công ty Điện lực BRVT quản lý. 

Điều 5: Giá khởi điểm, các loại thuế và chi phí khác, bước giá. 

1. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm là giá tối thiểu để bán đấu giá thanh lý tài sản. 

Giá khởi điểm cả Lô VTTB, TSCĐ, CCDC và cáp điện các loại thu hồi mất 

phẩm chất, có dính chất thải nguy hại thanh lý lần 1 năm 2022 (Chưa bao gồm thuế 

GTGT): 3.575.829.760đồng - Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, tám 

trăm hai mươi chín ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng. 

Trong đó: 
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- Giá khởi điểm Lô 1: VTTB thanh lý thông thường: 3.281.922.938đồng 

- Giá khởi điểm Lô 2: TSCĐ, CCDC, VTTB thanh lý có dính chất thải nguy hại: 

293.906.822đồng. 

2.  Các loại thuế, chi phí liên quan đến tài sản đấu giá:  

 - Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện: Thuế giá trị gia tăng, các 

loại thuế liên quan tới tài sản và chi phí; lệ phí sang tên và chuyển quyền sở hữu tài 

sản (nếu có), phải chịu mọi chi phí thí nghiệm, chi phí bốc dỡ, vận chuyển, toàn bộ các 

chi phí liên quan và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị bên A. Nếu xảy ra hư 

hỏng và mất an toàn thì khách hàng trúng đấu giá phải bồi thường mọi thiệt hại cho 

bên A. 

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các chi phí cho việc đăng ký 

quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Người mua đươc ̣tài sản 

có trách nhiêm nộp ̣các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục 

liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập (nếu có); phải nộp các khoản chi 

phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ thu hồi, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác 

theo qui định của Nhà nước (nếu có) từ thời điểm bàn giao tài sản.  

- Các chi phí phát sinh liên quan đến cẩu, kéo, vận chuyển tài sản thuộc trách 

nhiệm của bên mua; khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang 

thiết bị, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình, đảm bảo an toàn lao động và 

phòng chống cháy nổ theo quy định. 

3. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

4. Bên A quy định tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 hồ sơ. 

Bên B bán hồ sơ cho khách hàng tham gia đấu giá và thu tiền; số tiền thu được từ việc 

này sẽ được tính trừ vào số tiền thù lao dịch vụ đấu giá. Phần còn lại (nếu có) được 

chuyển về bên A. 

5. Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 20% trên giá khởi điểm của 

tài sản nêu tại khoản 1 điều 5, được chuyển vào tài khoản của bên B và do bên B quản 

lý 

Điều 6: Thời gian, hình thức, phương thức, địa điểm và Điều kiện khách 

hàng đăng ký tham gia đấu giá. 

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Thời gian tổ chức cuộc đấu giá trong 

vòng 25 ngày tính từ sau ngày ký hợp đồng. 

2. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá hoặc bỏ phiếu 

kín theo quy định hiện hành. 

- Đấu giá theo từng Lô riêng biệt (Lô 1: VTTB thanh lý thông thường; Lô 2: 

TSCĐ, CCDC, VTTB thanh lý có dính chất thải nguy hại). Riêng đối với Lô 2 có dính 

chất thải nguy hại, vì vậy các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá bắt buộc phải có Giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại (bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH) còn hiệu 

lực do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và có vùng được cấp phép hoạt động có bao 

gồm khu vực để tài sản đấu giá theo quy định tại mục c khoản 5 điều nay. 

3. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên. 

4. Địa điểm đấu giá:  
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a. Địa điểm đấu giá: tại văn phòng Bên B. 

b. Địa điểm xem tài sản: tại kho của Điện lực trực thuộc và của Công ty Điện lực 

BRVT, trên địa bàn tỉnh BRVT. 

5. Điều kiện khách hàng đăng ký tham gia đấu giá:  

a. Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp (bản chính);   

b. Có năng lực tài chính;  

c. Có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (bao gồm thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH) đang còn hiệu lực tối thiểu đến 31/03/2023 (bản chính), có mã CTNH phù 

hợp (bao gồm các mã CTNH: 17.03.05; 18.01.04 19.02.06), địa bàn hoạt động, 

phương tiện chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, khối lượng 

CTNH bán đấu giá theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

d. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp bản photo có sao y chứng thực: 

Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (bao gồm thu gom, 

vận chuyển và xử lý CTNH) (Hồ sơ tham gia đấu giá và các giấy tờ phải nộp là bản 

sao y chứng thực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bán hồ sơ và kèm theo bản gốc 

đối chiếu).  

e. Các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá bắt buộc phải có: Giấy ủy 

quyền hợp lệ có đủ chữ kỹ của bên Ủy quyền và bên nhận ủy quyền (Giấy ủy quyền 

của người đại diện theo pháp luật nếu khách hàng là tổ chức tham gia) cử cán bộ đại 

diện khách hàng đến đăng ký mua hồ sơ đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá 

hoặc tham gia trực tiếp tại buổi trả giá trong trường hợp người đại diện theo pháp luật 

của khách hàng tham gia đấu giá không trực tiếp trả giá;   

f. Nếu trúng đấu giá thì thực hiện ký hợp đồng mua bán và chuyển giao 

CTNH 03 bên gồm: Công ty Điện lực BRVT, đơn vị tổ chức đấu giá và đơn vị trúng 

đấu giá.   

Điều 7: Thời hạn và phương thức thanh toán tiền bán tài sản 

1. Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bán đấu giá 

thành, khách hàng trúng đấu giá phải thanh toán đầy đủ 100% số tiền mua tài sản trúng 

đấu giá cho Bên A. 

2. Phương thức thanh toán: 

a. Khách hàng trúng đấu giá thanh toán trực tiếp toàn bộ 100% số tiền mua tài 

sản trúng đấu giá vào tài khoản của bên A, cụ thể như sau: 

- Tên tài khoản: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu - Địa chỉ: Số 60 Trần 

Hưng Đạo, Phường 01, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT - Mã số thuế: 0300942001-026. 

- Số tài khoản: 050055256868 tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

b. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Bên A đã nhận đủ số tiền bán tài 

sản trúng đấu giá vào tài khoản của bên A, bên B sẽ hoàn trả lại số tiền đặt trước cho 

khách hàng trúng đấu giá. 

Điều 8: Thời gian, phương thức, địa điểm bàn giao tài sản 
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1. Thời gian giao tài sản: Tài sản sẽ được bàn giao cho Khách hàng trúng đấu giá 

chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc sau khi bên A nhận được đủ tiền bán tài sản do 

Khách hàng trúng đấu giá thanh toán trực tiếp cho bên A và hoàn thiện đầy đủ các hồ 

sơ thủ tục pháp lý theo quy định. VTTB là CTNH được bàn giao theo đúng quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2. Phương thức giao tài sản: Bên A bàn giao trực tiếp tài sản cho Khách hàng 

trúng đấu giá. 

3. Địa điểm bàn giao tài sản: tại kho của Điện lực trực thuộc và của Công ty Điện 

lực BRVT, trên địa bàn tỉnh BRVT. 

Điều 9: Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá và phương thức thanh toán. 

1. Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá: 

a. Bên A thanh toán cho bên B thù lao dịch vụ tổ chức đấu giá theo quy định tại 

Phụ lục 01 Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài 

chính, mức phí chưa bao gồm thuế GTGT, cụ thể:  

TT  
Giá trị tài sản theo giá 

khởi điểm/hợp đồng  
Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản  

1  
Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ 

đồng  

22,64 triệu đồng + 4% trên phần chênh lệch giá 

trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi 

điểm và giảm thêm ……% phí đấu giá  

Ghi chú:   

+ Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm 

không vượt quá 400.000.000đồng/01 Hợp đồng.  

+ Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01Hợp đồng (Một triệu đồng/một Hợp 

đồng).  

+ Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng 

đã bao gồm chi phí thực hiện công tác niêm yết, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức bán đấu giá 

và chi phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (ít nhất 02 lần đăng báo, trên 

báo in hoặc báo hình của trung ương).  

b. Thù lao dịch vụ đấu giá đã bao gồm 10% thuế GTGT và toàn bộ các chi phí 

liên quan: …………..đồng (Bằng chữ: ………………..) 

c. Chi phí thực tế, hợp lý cho việc đấu giá: 0đồng. 

2. Trong trường hợp bán đấu giá thành: Bên B được thanh toán đủ thù lao dịch 

vụ và chi phí đấu giá trọn gói nêu tại khoản 1 điều này. 

3. Trường hợp bán đấu giá không thành công: 

-  Bên A thanh toán cho bên B chi phí đăng thông báo trên phương tiện thông tin 

đại chúng theo hóa đơn thực tế. 

-  Trường hợp tổ chức cuộc đấu giá lần đầu không thành do không có khách hàng 

đăng ký mua, thì Bên B tổ chức đấu giá lại theo thông báo mới của bên A. 
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-  Trường hợp bên B đã tổ chức cuộc bán đấu giá, tại cuộc bán đấu giá người trả 

giá cao nhất từ chối mua tài sản thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Trường hợp 

này, số tiền đặt trước của người từ chối mua thuộc bên A, bên A phải thanh toán lại 

cho bên B thù lao cho việc tổ chức bán đấu giá như tại mục a khoản 1 điều này. 

4. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá tài 

sản: Trường hợp khách hàng trúng đấu giá nhưng không ký hợp đồng mua bán, hoặc 

không thanh toán đủ số tiền mua tài sản trong thời gian quy định thì bên A được hưởng 

số tiền đặt trước và số tiền khách hàng đã thanh toán nếu có, thì được xem đây là cuộc 

đấu giá thành công, bên A thanh toán toàn bộ thù lao dịch vụ đấu giá thành công theo 

quy định tại mục a khoản 1 điều này. 

5. Phương thức thanh toán:  

a. Tạm ứng: Không. 

b. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

c. Thời hạn thanh toán: Thanh toán một lần trong vòng 14 ngày làm việc sau khi 

Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán. 

d. Hồ sơ thanh toán bao gồm: 

- Quy chế bán đấu giá (02 bản chính).  

- Thông báo bán đấu giá (02 bản chính).  

- Biên bản niêm yết tài sản bán đấu giá (02 bản chính).  

- Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá (02 bản photo có dấu treo, giáp lai).  

- Phiếu thu tiền đặt cọc đấu giá (02 bản photo có dấu treo, giáp lai).                                         

- Thông báo kết quả cuộc bán đấu giá tài sản (02 bản chính).  

- Hóa đơn GTGT thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản (02 bản 

photo hóa đơn điện tử, có dấu treo).  

- 02 bản photo có dấu treo của Bên B các hóa đơn chi phí đăng báo/quảng 

cáo.  

- Biên bản đấu giá tài sản (02 bản chính).  

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (02 bản chính).  

- Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ ủy quyền tổ chức đấu giá tài sản (02 

bản chính).  

- Số báo của 02 (hai) lần đăng báo trong trường hợp đăng báo in (mỗi số báo 

gửi cho bên A 02 bản).  

- Giấy đề nghị thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản (bản 

chính).  

Điều 10. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Điều 11. Thời gian thực hiện hợp đồng 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký 

hợp đồng, trong đó thời gian thực hiện bán đấu giá hoàn thành không quá 20 ngày. 
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Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

1. Nghĩa vụ của bên A: 

a. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết của tài sản đấu giá như: 

Quyết định thanh lý tài sản, biên bản định giá tài sản, danh mục số lượng và các giấy 

tờ có liên quan đến tài sản,... để Bên B thực hiện việc đấu giá tài sản. 

b. Bên A cam kết tài sản mà bên B đấu giá là tài sản bên A được quyền bán theo 

quy định của pháp luật. 

c. Bên A chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hợp đồng này.  

d. Phối hợp với bên B tạo điều kiện cho khách hàng đăng ký mua tài sản đấu giá 

được xem tài sản (nếu có). 

e. Có trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng và đúng thời hạn theo qui 

định cho người mua tài sản đấu giá. 

f. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt kết quả đấu giá tài sản.  

g. Bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn mua bán cho Bên mua được tài sản đấu 

giá, giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho Bên mua được tài sản 

đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.  

h. Thanh toán cho bên B thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản theo Điều 9 

hợp đồng này. 

i. Tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng quy định và bồi thương thiệt hại do vi 

phạm hợp đồng này. 

j. Trong thời hạn giao cho bên B tổ chức bán đấu giá, thì bên A không được giao 

cho đơn vị khác bán, hoặc bán cho người khác nếu không được sự đồng ý của bên B. 

k. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  

2. Quyền hạn của bên A: 

a. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá và yêu cầu Bên B thông báo 

kịp thời thông tin về việc thực hiện các công việc tổ chức đấu giá.  

b. Tham dự cuộc đấu giá.  

c. Bên A được quyền tham gia và kiểm soát cuộc đấu giá, trường hợp phát hiện 

cuộc đấu giá diễn ra không trung thực thì bên A có quyền đơn phương kết thúc hợp 

đồng và mọi chi phí đấu giá, tổn thất do bên B chịu. 

d. Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho 

rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 

Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.  

e. Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ 

cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật 

đấu giá; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d 

khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.  

f. Trong trường hợp bên B cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả 

mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn thì bên A có quyền 

đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc đề nghị Tòa án 
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(Tại Tp.Vũng Tàu) tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá vô hiệu theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật 

về dân sự. Bên B phải chịu toàn bộ các chi phí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật 

do sai phạm đã gây ra.  

g. Yêu cầu bên B thông báo cho khách hàng trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài 

sản theo quy định trong hợp đồng này. 

h. Được nhận tiền bán tài sản trực tiếp từ Bên mua được tài sản.  

i. Được bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa 

thuận.  

j. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.  

3.   Nghĩa vụ của bên B: 

a. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo đúng quy 

định của pháp luật, theo quy chế cuộc đấu giá tài sản do Bên B ban hành đảm bảo tuân 

thủ đúng quy định theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá có liên quan. 

b. Niêm yết việc đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật, việc niêm yết 

được thực hiện tại trụ sở chính của Bên B, tại nơi trưng bày tài sản, trụ sở chính của 

Bên A, tại nơi tổ chức cuộc đấu giá tài sản và thông báo công khai các thông tin cần 

thiết liên quan đến việc đấu giá tài sản trên phương tiện thông tin đại chúng.  

- Thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 của Luật 

đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 

sản của Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn), trang thông tin điện tử về tài sản công 

(https://taisancong.vn), trên trang thông tin điện tử của bên B và trên báo in hoặc báo 

hình của trung ương ít nhất 02 (hai) lần (nêu rõ tên tòa báo sẽ đăng thông báo), mỗi 

lần đăng thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc. Thời gian thông báo 

công khai lần thứ hai ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.  

- Phối hợp với Bên A tổ chức, hướng dẫn cho khách hàng xem hiện trạng tài sản.  

- Cung cấp cho Bên A đầy đủ bản chính hoặc bản sao y các văn bản, biên bản 

đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo mục d khoản 5 Điều 9 của hợp 

đồng này.  

c. Các yêu cầu mà Tổ chức đấu giá tài sản cần phải thực hiện:  

- Trong thông báo đấu giá tài sản, bên B phải ghi nội dung “Khách hàng có thể 

liên hệ trực tiếp đến Người có tài sản đấu giá theo số điện thoại: 02542210312 – 

0907617227, địa chỉ Công ty điện lực BRVT (Phòng Kế hoạch - Vật tư) - Số 60 Trần 

Hưng Đạo, Phường 01, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BRVT”;  

- Phải đính kèm đầy đủ Bảng kê danh mục tài sản thanh lý trong Thông báo đấu 

giá trên trang web đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn);  

- Cuối ngày liền trước ngày tổ chức phiên bán hồ sơ đấu giá tài sản, bên B phải 

gửi các bản sao kê chứng từ nộp tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tài sản 

cho Công ty Điện lực BR-VT qua email: khvt.pcbrvt@gmail.com; 

- Bên B không được tự ý đưa thêm các điều khoản, quy định khác so với Hợp 

đồng này khi chưa có thống nhất của Công ty Điện lực BR-VT;  

https://dgts.moj.gov.vn/
https://
https://dgts.moj.gov.vn/
mailto:khvt.pcbrvt@gmail.com
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- Đối với lô tài sản đấu giá có CTNH, bên B phải ghi rõ chi tiết và đầy đủ mã 

CTNH (không thừa, không thiếu mã CTNH so với thực tế lô tài sản thanh lý) trong 

thông báo bán đấu giá, quy chế đấu giá, các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến cuộc đấu 

giá tài sản. Thông báo cho các khách hàng tham gia đấu giá tài sản phải có Giấy phép 

xử lý chất thải nguy hại (bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH) theo Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

d. Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ 

trường hợp bất khả kháng.  

e. Kiểm tra tính pháp lý của người tham gia đấu giá và bảo đảm người tham gia 

đấu giá hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật.  

f. Cùng Bên A ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Bên trúng đấu giá.  

g. Yêu cầu Bên A giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho 

Bên mua được tài sản đấu giá; trường hợp được Bên A giao bảo quản hoặc quản lý thì 

giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho Bên mua được tài sản đấu 

giá.  

h. Bên B có trách nhiệm thông báo và yêu cầu khách hàng trúng đấu giá thực 

hiện ký kết Hợp đồng mua bán tài sản ngay khi phiên đấu giá kết thúc.  

i. Thực hiện công việc tổ chức đấu giá và thông báo cho Bên A biết các thông 

tin về việc tổ chức đấu giá khi có yêu cầu cung cấp thông tin.  

j. Thông báo trước cho khách hàng tham gia đấu giá các thông tin về hiện trạng, 

thời hạn sử dụng tài sản thanh lý như bảng kê chi tiết tài sản đính kèm và tính pháp lý 

về tài sản đưa ra đấu giá.  

k. Phối hợp với bên A tổ chức cho khách hàng xem hiện trạng tài sản đấu giá 

(nếu có), bàn giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá. 

l. Bảo quản, giữ gìn và hoàn trả tài liệu được bên A giao theo thỏa thuận để thực 

hiện công việc tổ chức bán đấu giá. 

m. Trước khi tiến hành phiên đấu giá 03 ngày làm việc, bên B thông báo bằng 

văn bản và gửi giấy mời để bên A tham dự và kiểm soát phiên đấu giá. 

n. Bên B quy định trong quy chế đấu giá: Bên mua được tài sản đấu giá phải 

nhận tài sản ngay sau khi nhận được thông báo của Bên A, đồng thời phải chịu trách 

nhiệm thanh toán chi phí bảo quản, trông coi,…và mọi rủi ro phát sinh (nếu có) kể từ 

ngày nhận tài sản. Bên mua tài sản có trách nhiệm vận chuyển và xử lý chất thải theo 

đúng quy định của Pháp luật hiện hành đối với các vật tư là chất thải nguy hại.  

o. Quy định trong quy chế đấu giá: 

- Khách hàng trúng đấu giá chịu toàn bộ các chi phí liên quan như xử lý, tiêu 

hủy chất thải không sử dụng được, chi phí bốc dở, vận chuyển từ các kho của Bên A 

lên phương tiện vận chuyển, các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định (nếu có). 

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải được cấp phép của cơ quan chức năng 

theo quy định. 

- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá tài sản: Có giấy phép đăng ký kinh 

doanh; có Giấy phép vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, còn hiệu lực và 

được phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có các mã chất thải nguy hại liên quan 

đến lô tài sản thanh lý (mã CTNH như sau: 17.03.05; 18.01.04 19.02.06) theo quy định 
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về quản lý chất thải nguy hại (phạm vi hoạt động có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe 

chuyên chở CTNH phải được đăng ký, cấp phép vận chuyển CTNH theo quy định 

(Yêu cầu với Lô 2 có chứa CTNH). 

- Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 20% trên giá khởi điểm 

của tài sản nêu tại khoản 1 điều 5, được chuyển vào tài khoản của bên B và do bên B 

quản lý, cụ thể: 

+ Tên tài khoản  bên B: Công ty …………. - Địa chỉ  : ……………. - 

Mã số thuế: ………………….. 

+ Số tài khoản bên B: ……………….. 

- Bên B sẽ hoàn trả lại số tiền đặt trước cho khách hàng tham gia đấu giá sau 

khi bên B nhận được thông báo của bên A là đã nhận đủ tiền và hồ sơ liên quan. 

- Khách hàng tham gia đấu giá phải có hồ sơ, chứng từ chứng minh khả năng 

tài chính để mua lô hàng. 

p. Khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản, bên B có trách nhiệm 

thông báo cho họ nộp khoản tiền đặt trước theo quy định. 

q. Kiểm tra hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia phải có giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề và giấy phép thu gom, vận chuyển (trong đó 

phạm vi hoạt động có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và xử lý chất thải nguy hại theo từng lô. 

r. Không bán hồ sơ tham gia đấu giá cho khách hàng không có Giấy phép hành 

nghề xử lý CTNH, hoặc liên kết với đơn vị khác có giấy phép hành nghề xử lý CTNH. 

Bên A chỉ giao tài sản bán thanh lý trực tiếp cho Đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải 

nguy hại theo quy định của pháp luật hiện hành.   

s. Hết thời hạn thông báo đấu giá bán tài sản mà không có khách hàng đăng ký 

tham gia, thì bên B thông báo cho bên A bằng văn bản để bên A xem xét quyết định. 

t. Cung cấp cho bên A đầy đủ bản sao các văn bản, biên bản đấu giá tài sản và 

các chứng từ tài vụ để lưu hồ sơ. 

u. Yêu cầu khách hàng trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản cho bên A theo 

quy định. 

v. Tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng quy định và bồi thường thiệt hại do vi 

phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

w. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận theo quy 

định pháp luật. 

x.  Bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt:  

- Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một khách hàng đăng ký 

tham gia đấu giá hoặc có nhiều khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một 

khách hàng tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều khách hàng tham gia cuộc đấu giá 

nhưng chỉ có một khách hàng trả giá, hoặc có nhiều khách hàng trả giá nhưng chỉ có 

một khách hàng trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì Bên A sẽ quyết định 

việc bán tài sản cho khách hàng đã đăng ký tại Phiên đấu giá. Nếu Bên A không đồng 

ý bán tài sản cho khách hàng đã đăng ký thì Bên B tổ chức bán đấu giá lại tài sản đó 

theo giá khởi điểm do Bên A quyết định, khi đó các bên tiến hành ký Phụ lục hợp đồng 

(nếu có).  
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- Việc đấu giá tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã tổ 

chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, 

thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và không có khiếu nại 

liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.  

- Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 

của Luật đấu giá tài sản còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một khách hàng 

tham gia đấu giá hoặc chỉ có một khách hàng trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến 

đồng ý của người có tài sản đấu giá.  

y. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  

4.  Quyền hạn của bên B 

a. Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu cần thiết nhằm thực hiện 

việc được giao. 

b. Được thu thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản theo Điều 9 của hợp đồng 

này. 

c. Được bồi thường thiệt hại nếu Bên A vi phạm các cam kết trong hợp đồng. 

Điều 13. Nhân sự của Bên B 

1. Nhân sự của Bên B phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo 

quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của 

họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. 

2. Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng 

được yêu cầu của Bên A. Trong trường hợp này, Bên B phải gửi văn bản thông báo 

cho Bên A trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên A về việc thay 

đổi nhân sự. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi 

nhân sự do Bên B chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho 

người bị thay thế. 

Điều 14: Chấm dứt hợp đồng 

Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: 

a. Bên A hoặc Bên B bị phá sản, giải thể;  

b. Trường hợp Bên A muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn thì phải thông báo 

trước cho Bên B trước 02 ngày làm việc và phải thanh toán cho Bên B tiền phí dịch vụ 

tương ứng với khối lượng công việc mà Bên B đã thực hiện. Phí này do Bên B xác 

định. 

c. Trường hợp Bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn thì phải thông báo 

trước cho Bên A trước 02 ngày làm việc và phải hoàn lại cho Bên A toàn bộ số tiền 

phí dịch vụ mà Bên B đã nhận (nếu có). 

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng: Trường hợp một trong hai bên vi phạm các 

điều khoản trong hợp đồng thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà 

không cần báo trước. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên 

kia. 
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4. Trong trường hợp hoãn hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng, nếu xác định lỗi của 

bên nào, bên đó phải chịu bồi thường thiệt hại. 

Điều 14: Điều khoản chung 

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản ghi trong hợp đồng này và 

tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. Bên B cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng, cam kết đảm 

bảo chất lượng công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải do hai bên thỏa thuận, được lập thành 

văn bản và là một phần không tách rời của hợp đồng. 

3. Trong quá trình thực hiện, hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ 

thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau chủ động thương 

lượng để giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau 

(có lập biên bản làm việc). Trường hợp không thống nhất được bằng thương lượng, thì 

tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án nhân dân Tp.Vũng Tàu theo đúng quy định của 

pháp luật. 

4. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: 

a. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường 

hợp sau: Khi có sự thay đổi về phương án của Bên A.  

b. Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi nêu tại Điều 4 

của Hợp đồng này, Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ 

lục bổ sung hợp đồng.   

5. Hợp đồng này có hiệu lực sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng được hai 

Bên ký kết. 

6. Hợp đồng được lập thành 06 bản bằng Tiếng Việt, Bên A giữ 04 bản, Bên B 

giữ 02 bản, tất cả các bản đều có giá trị pháp lý như nhau./. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA BÊN B 
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ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  
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