Referitor: Dosar nr. 996/62/2015
Debitor:R-Soft Ambient S.R.L

în faliment
in bankruptcy
en faillite

Tribunalul Braşov
Număr dosar: 996/62/2015 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal - Judecător sindic Silviu Oprea.
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L.
Debitor: R-Soft Ambient S.R.L., cu sediul în Orş. Ghimbav, str. Ştefan cel Mare nr. 413, jud. Braşov,
înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. J8/1591/2012, având CUI 30759836.
_________________________________________
Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei R-Soft Ambient
S.R.L., desemnată prin Încheierea de şedinţă a Camerei de Consiliu din data de 16.03.2015 pronunţată
de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 996/62/2015, organizează:
Licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea
bunurilor mobile din patrimoniul R-Soft Ambient S.R.L.
Bunurile mobile constau în:
- Malaxor Sella 380L (an fabricaţie 2008, alimentată la 220 V motor de 1,5 KW, cu redactor de
basculare, capacitatea cuvei de 355 L, funcțională) al cărui preț de pornire este de 1.038,00 lei + TVA;
- Maşină debitat beton Makita DPC 7311 (funcţională satisfăcător) al cărei preț de pornire este
de 300,00 lei + TVA;
- Maşină raşchetat parchet Kunzle & Tasin (cu tambur şi aspirator, funcțională statisfăcător) al
cărei preț de pornire este de 1.260,00 lei + TVA;
- Schelă aluminiu pe roţi – 2 buc. (funcţională satisfăcător la data inspecţiei; o schelă este
demontată, iar cealaltă este montată) al cărei preț de pornire este de 510,00 lei + TVA/buc.
Datele de organizare a şedinţelor de licitații sunt: 23.03.2017, 30.03.2017, 06.04.2017,
13.04.2017, 20.04.2017 şi 27.04.2017, orele 12:00, la sediul EOS Insolvency S.P.R.L. din Brașov
str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter – mezanin 1, jud. Brașov.
Valoarea garanției de participare este de 10% din preţul de pornire al bunurilor și se constituie
fie prin depunerea în contul special deschis la unitatea bancară, fie în numerar la sediul lichidatorului
judiciar.
Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă până cu o zi înainte de data fixată pentru
desfăşurarea licitaţiei, până la ora 1600. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru
participarea la licitație sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a
licitației, care împreună cu anexele acestuia reprezintă Caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi
achiziționat de la sediul lichidatorului la suma de 200 Lei + TVA, achiziționarea acestuia fiind obligatorie
pentru participarea la licitații.
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