ANUNȚ PRIVIND LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU
VÂNZAREA ÎN BLOC A ANSAMBLULUI FUNCȚIONAL DE
ELABORARE A OȚELULUI SITUAT ÎN OȚELU ROȘU
Aﬂat 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, procedând în conformitate cu
prevederile Planului de reorganizare conﬁrmat de judecătorul-sindic aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi organizarea, în data de 27 martie
2017, ora 13.00, la adresa Aleea Industriilor nr. 1, Buzău, România a
licitaţiei publice pentru vânzarea în bloc a ansamblului funcţional de elaborare a oţelului din Oţelu Roşu, aﬂat în patrimoniul DUCTIL STEEL SA, în
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement (capacitatea de producţie este de 850.000 tn de oţel lichid pe an). Licitaţia publică
deschisă se va desfăşura conform legislaţiei incidente în vigoare şi a prevederilor Caietului de sarcini.

Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 25.000.000 euro (fără TVA), respectiv echivalentul în lei la cursul BNR din data plăţii. Preţul de vânzare
nu include TVA, în privinţa căreia se va aplica tratamentul stabilit de
dispoziţiile legale incidente.

La licitaţie pot participa persoanele ﬁzice sau juridice care până la data
de 24 martie 2017, ora 13.00, au depus documentele de participare.
Caietul de sarcini va putea ﬁ achiziţionat, până la data limită de depunere
a documentaţiei de participare, la sediul DUCTIL STEEL SA. Pentru ridicarea Caietului de sarcini, participanţii 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 insolvenţă deschis pe
numele debitorului la OTP Bank Romania S.A., sucursala Buzău, cont
RO07 OTPV 4800 0090 8377 RO01 (lei) sau RO61 OTPV 4800 0090 8377
EU01 (euro).

Pentru a crea condiţiile optime de informare a persoanelor interesate asupra Ansamblului funcţional, se va asigura, la cerere, vizionarea/inspectarea Bunurilor care compun Ansamblul funcţional şi accesul la Camera de
date, sub condiţia achiziţionării prealabile a Caietului de sarcini.
Ansamblul funcţional care face obiectul licitaţiei publice se va vinde liber
de orice sarcini, conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei.
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