Societate profesională de practicieni în insolvenţă
Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

Anunţ de vânzare

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C.
CON-DEM S.A. – societate in faliment, organizează în data de 04.02.2014 , ora 12:00, licitatii
pentru vanzarea de bunuri mobile proprietatea S.C. CON-DEM S.A.
Bunurile reprezentand instalatii, utilaje si echipamente de productie, auto, materiale
auxiliare, materii prime, produse finite, semifabricate, mobilier, obiecte de inventar din birouri,
etc. se vor vinde individual
Pretul de pornire a licitatiei este cel din anexa.
Condiţii de participare la licitaţie:
Toti potentialii cumparatori trebuie sa înregistreze la RVA INSOLVENCY SPECIALISTS
S.P.R.L. 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 la sediul RVA
INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L., scrisoarea de intenţie de participare la licitaţie însoţită de
urmatoarele documente, care constituie conditia acceptarii ofertei pentru participarea la licitatia publica:
a. Pentru persoanele juridice:
Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie la care se vor ataşa:
 dovada contravalorii caierului de sarcini în cuantum 1.000 lei +TVA;
 dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei;
 copie conforma cu originalul dupa Certificatul de inmatriculare al societatii la ORC;
 copie conforma cu originalul dupa certificatul de inregistrare fiscala;
 împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de licitaţie si
puterile conferite acestuia pentru şedinţa de licitaţie, semnata de reprezentantul legal al
societatii, pentru sustinerea valabilitatii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de
licitatie, a adjudecarii si semnarii actului de adjudecare. In aceasta situatie se va depune si
copie dupa actul constitutiv al societatii care atesta reprezentantul legal al societatii;
 declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea participanta la licitatie
nu se afla în lichidare voluntară sau judiciară;
b. Pentru persoanele fizice:
Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie la care se vor ataşa:
 dovada plăţii taxei de participare la licitaţie în cuantum 1.000 lei + TVA;
 dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei;
 copie după actul de identitate.
Licitatiile vor avea loc saptamanal in aceleasi conditii, la aceasi ora si in aceasi locatie pana la
valorificarea tuturor bunurilor.
Informatii suplimentare referitoare la conditiile de participare la licitatie se pot obtine la
numerele de telefon 021.321.44.53, e-mail: alexs@rva.ro
Lichidator judiciar,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
Reprezentant Alexandru Saidufis
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