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Anunţ Sedinta de Licitatie Publica
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL lichidator judiciar al S.C. ROM HOTEL
EXCLUSIV S.R.L.
– în faliment, desemnat prin sentinta civila 1224 din data de 18.11.2011
pronunţată de Tribunalul Buzau, secţia Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul
2645/114/2010 anunţă organizarea sedintei de vanzare prin licitatie publica a activelor debitoarei S.C.
ROM HOTEL EXCLUSIV S.R.L. – in faliment, constand in:
Teren in suprafata de 8.599m2 conform informatiilor din extrasul de CF nr. 77 din 27.06.2007;
Teren in suprafata de 1.400m2 conform informatiilor din extrasul de CF nr. 4448 din
15.06.2007;
Constructie S+P+2 cu o suprafata construita de 2.110,62m2 aferenta terenului din localitatea
Merei, jud. Buzau,
Mobilier, aparatura si alte active specifice obiectului de activitate
Toate bunurile mentionate mai sus se vand in bloc.
Bunurile se afla situate in localitatea Merei, sat Lipia, judetul Buzau.
Pretul de pornire al licitatiei este de 450.000 euro, exclusiv TVA.
Sedinta de vanzare prin licitatie publica va avea loc in data de 16.04.2013, ora 1100 la sediul
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl.C, et. 4,
sector. 3. În caz de neprezentare, sedintele de licitatie vor avea loc bilunar la aceeaşi oră, in aceleasi
conditii.
Condiţii de participare la sedinta de licitatie:
Toti potentialii cumparatori trebuie sa înregistreze la sediul lichidatorului judiciar scrisoarea de
intenţie de participare la licitaţie la care să atașeze toate documentele solicitate. Modelul de scrisoare de
intentie de participare la licitatie se găsește în caietul de sarcini.
Ofertantii trebuie sa depuna cel tarziu în preziua licitatiei pana la orele 14,00
scrisoarea de intenţie de participare la licitaţie însoţită de urmatoarele documente, care constituie
conditia acceptarii ofertei pentru participarea la licitatia publica:
1. Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini in suma de 3.000 lei, exclusiv TVA. Plata
se va face la sediul lichidatorului judiciar, iar o copie dupa factura si chitanta vor fi anexate
la oferta de participare.
2. Dovada depunerii garanţiei de participare la negociere de 10% din pretul de pornire al
negocierii, reprezentand contravaloarea in lei a sumei de 50.000 euro la cursul BNR din data platii;
3. Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie.
4. Declaraţia de acceptare a condiţiilor din caietul de sarcini
5. Adresa in care sa fie indicat contul in care sa se restituie garantia in caz de neadjudecare
6. Documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului, după cum urmează:
a.) Pentru persoane juridice române:


copie a certificatului de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, conforma cu originalul;



copie a actului constitutiv, precum şi copie a certificatului de înregistrare fiscală, conforme cu
originalul;
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declaraţie pe propria răspundere că nu se află în faliment şi nu înregistrează datorii faţă de
debitoare– in original.
b.) Pentru persoane fizice:



copie de pe actul de identitate.

Informatii detaliate cu privire la bunurile oferite spre vanzare si caietul de sarcini se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar sau la telefon nr 021.321.44.53, 021.321.44.83 – persoana de contact
Alexandru Saidufis.
Lichidator judiciar,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
Reprezentant
Practician in Insolventa Alexandru Saidufis
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