ANUNŢ LICITAŢIE
P&L INSOLV IPURL, cu biroul de lucru în Oradea, M Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, Bihor, www.plinsolv.ro,
office@plinsolv.ro, fax. 0359.467.828, tel. 0745.333.014, lichidator aL SC GADANY IMPEX SRL SRL - în faliment,
in bankruptcy, en faillite) vinde la licitaţie publică cu strigare, individual, următoarele active din patrimoniu, după cum
urmează:
- utilaje, reprezentând 70% din valoare de evaluare, evaluate individual conform listei din raportul de evaluare, mai jos
redată se vor organiza 8 licitații publice săptămânale la următoarele prețuri:
o Buldozer Caterpillar D5HXL –82 880 RON
o Excavator Volvo EC 280 – 52 640 RON
- Pentru Buldozerul D6NLGP și Scarificator se vor organiza 8 licitații publice săptămânale pe prețul de 20000
EUR+TVA, cu mențiunea că se vor prelua din locul în care se află, respectiv de la service-ul din Ungaria, iar cheltuielile
de transport+alte cheltuieli cu service-ul , vor fi suportate de către cumpărător.
Preţul menţionat nu include TVA şi reprezintă valoarea minimă de pornire a licitaţiei.Pretul bunurilor este diminuat fata
de pretul din raportul de evaluare. Licitaţiile se vor desfăşura, săptămânal, în fiecare zi de joi, începând cu data de
11.05.2017, orele 13.30, la biroul de lucru al lichidatorului judiciar, P&L INSOLV IPURL din Oradea, str. M.
Kogălniceanu nr. 6,ap.1.
A șaptea licitaţie va avea loc în data de 29.06.2017, orele 13.30 la biroul de lucru al lichidatorului judiciar, P&L
INSOLV IPURL din Oradea, str. M. Kogălniceanu nr. 6,ap. 1.
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care acceptă prevederile regulamentului de licitaţie şi
depune documentele de participare şi garanţia de 10% din preţul de pornire a licitaţiei (în contul lichidatorului deschis
la Banca Italo Romena SpA – Agenţia Oradea), cu minim o zi înainte de data licitaţiei. Regulamentul de licitaţie, care
cuprinde şi dispoziţiile privind documentele necesare participării la licitaţie, respectiv alte documente relevante, se
poate consulta zilnic, între orele: 13.00 – 16.00 de la Biroul de lucru al lichidatorului judiciar.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată să anunţe în scris lichidatorul judiciar la sediul
acestuia, sau la celelalte coordonate de contact indicate în cuprinsul prezentului anunţ , până la data si ora primei
licitaţii.
Orice informaţii (inclusiv coordonatele contului bancar pentru virarea garanţiei de participare) pot fi obţinute de la
lichidatorul judiciar.
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