ANUNȚ LICITAȚIE
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 PANORAMIC SOLUTIONS SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite)
vinde la licitaţie publică cu strigare, individual, următoarele active din patrimoniu
- Dell Poweredge Intel Xenon – 3445 RON
- Nikon 10.5 mm avand-1 buc – 875 RON/BUC.
- Samsung SSD 512GB 840 PRO-2 BUC – 875 RON /BUC.
- Sigma 4.5 mm F/2.8 EX- 1 BUC. 875 RON/BUC.
- HDD Extern 4 TB – 435 RON
- Centrala telefonica 4 triunghiuri – 340 RON
- Airport Express Avand – 435 RON
- Ipad 4 128 gb avand – 655 RON
- Airport Extreme Avand – 435 RON
- Lenovo X1 Carbon Core I7 - 3060
Preţurile menţionate nu includ TVA şi reprezintă valoarea minimă de pornire a licitaţiei. Preturile sunt diminuate cu 50%.
Un număr de 8 licitaţii se vor desfăşura, săptămânal, în fiecare zi de joi, începând cu data de 18.10.2018 , orele 14.30, la biroul de
lucru al lichidatorului judiciar, P&L INSOLV IPURL din Oradea, str. M. Kogălniceanu nr. 6,ap.1.
A treia licitaţie din setul al 8-lea va avea loc în data de 01.11.2018, orele 14.30 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.
P&L INSOLV IPURL Prin practician în insolvenţă Lazea Cosmin

