ANUNȚ PRIVIND LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU VÂNZARE BUNURI
Aflate în patrimoniul DUCTIL STEEL SA - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en
redressement - Punct de Lucru Oțelu Roșu
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL, în calitate de administrator
judiciar, procedând în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare confirmat de judecătorulsindic aducem la cunoștința tuturor celor interesați organizarea, în data de 11 mai 2018, ora 13.00, la
Punctul de lucru de la Oțelu Roșu, str. Mihai Eminescu nr. 10, jud. Caraș-Severin a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri:
-

Parcare - platformă betonată în suprafaţă de 6550 mp
Clădire administrativă P+IV pe teren în suprafaţă de 390 mp

Bunurile se vând împreună. Prețul de pornire al licitației este de 67.561,83 Euro fără TVA.
Licitația publică deschisă se va desfășura conform legislației incidente în vigoare și a prevederilor
Caietului de sarcini. La prețul de adjudecare fără TVA se adaugă TVA în cota standard în conformitate
cu prevederile Codului fiscal.
La licitație pot participa persoanele fizice sau juridice care până la data de 10 mai 2018, ora 15.00, au
depus documentele de participare.
Caietul de sarcini va putea fi achiziționat, până la data limită de depunere a documentației de
participare, la sediul DUCTIL STEEL SA din Buzău sau la sediul punctului de lucru din Oțelu Roșu. Pentru
ridicarea Caietului de sarcini, participanții vor prezenta dovada plăţii contravalorii acestuia, care este
de 100 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 sub condiția achiziționării prealabile a Caietului de sarcini.
Bunurile care fac obiectul licitației publice se vor vinde liber de orice sarcini, conform prevederilor art.
53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
CONTACT:
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL
e-mail: buzau@expertcontinsolvency.ro
e-mail: melania.marcu@mmminsolvency.ro
DUCTIL STEEL SA
e-mail: veaceslav.sandu@ductilsteel.ro, Tel: +40749 272 231, +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.
Punct de lucru Oțelu Roșu - str. Mihai Eminescu nr. 10, jud. Caraș-Severin

