ANUNȚ PRIVIND LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN BLOC A
FABRICII DE LAMINATE ȘI PRODUSE DIN SÂRMĂ DIN BUZĂU
aflată în patrimoniul DUCTIL STEEL SA, în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en
redressement
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL, în calitate de
administrator judiciar, aducem la cunoștința tuturor celor interesați organizarea, în data de 22
octombrie 2019, ora 11.00, la sediul MMM Insolvency IPURL din Mogoșoaia, Sos. București –
Târgoviște, nr. 12A, corp A, et. 3, bir. 1, Jud. Ilfov, România, a licitației publice pentru vânzarea în bloc
a Fabricii de laminate și produse din sârmă din Buzău, aflată în patrimoniul DUCTIL STEEL SA, în
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement. Licitația publică deschisă se va
desfășura conform legislației incidente în vigoare și a prevederilor Caietului de sarcini.
Prețul de pornire a licitației publice este de 11.100.000 EURO, respectiv echivalentul în lei la cursul
BNR din data plății. Prețul de vânzare nu include TVA, în privința căreia se va aplica tratamentul stabilit
de dispozițiile legale incidente.
Ansamblul Fabrica de laminate și produse din sârmă din Buzău cuprinde active productive (active
imobilizate (terenuri, construcții, construcții speciale, echipamente)) necesare pentru producția de
metale feroase (fabricarea de laminate și produse din sârmă) sub forme primare și feroaliaje și
activităților auxiliare acesteia aflate în patrimoniul DUCTIL STEEL SA Buzau la sediul din Buzău, Str.
Aleea Industriilor nr.1, prezentate în cadrul Caietului de sarcini.
Caietul de sarcini va putea fi achiziționat, până la data limită de depunere a documentației de participare,
la sediul DUCTIL STEEL SA. situat în Buzău, Str. Aleea Industriilor nr.1. Pentru ridicarea Caietului
de sarcini, participanții vor prezenta dovada plăţii contravalorii acestuia, care este de 10.000 lei la care
se adaugă TVA şi care va fi achitată prin virament bancar în contul unic de insolvență deschis pe numele
debitorului la OTP Bank Romania S.A., sucursala Buzău, cont RO07 OTPV 4800 0090 8377 RO01
(lei).
Pentru a crea condițiile optime de informare a persoanelor interesate, se va asigura, la cerere,
vizionarea/inspectarea bunurilor care compun activul, sub condiția achiziționării prealabile a Caietului
de sarcini.
La licitație pot participa persoanele care au depus documentele de participare conform Caietului de
sarcini, până în preziua licitației, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar MMM INSOLVENCY
IPURL, situat în loc. Mogoșoaia, jud. Ilfov, șos. București-Târgoviște nr. 12A, corp A, et. 3, bir. 1, sau
la sediul Ductil Steel S.A. situat în Buzău, Str. Aleea Industriilor nr.1, în atenția administratorului
judiciar.
CONTACT:
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL
e-mail: melania.marcu@mmminsolvency.ro , Tel mobil: +4 0722 548 477

DUCTIL STEEL SA
e-mail: administrator.special@ductilsteel.ro, Tel: +40 238 405 102, +40 238 405 104;
Fax: +40 238 722 055
Str. Aleea Industriilor nr.1, cod poștal 120224, Buzău, România
Website: www.ductilsteel.ro

