Referitor: Dosar nr. 2148/62/2015
Debitor:Romhelen S.R.L

în faliment
in bankruptcy
en faillite

Tribunalul Braşov
Număr dosar: 2148/62/2015 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L.
Debitor: Romhelen S.R.L., cu sediul în Tărlungeni, str. Principală nr. 843, jud. Braşov, înscrisă la
Registrul Comerțului sub nr. J08/372/2003, având CUI 15250862
_________________________________________
Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei R-Soft Ambient
S.R.L., desemnată prin desemnată prin sentința civilă nr. 58/20.01.2016 pronunţată de către Tribunalul
Braşov în dosarul nr. 2148/62/2015, organizează:
Licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea
bunului mobil din patrimoniul debitoarei Romhelen S.R.L.
constând în:
- utilaj de confecţionat şerveţele, manufacturat în anul 2005 (funcţional, imprimă prin presare
un anumit model hârtiei, îndoaie şi taie hârtia la dimensiunile unui şerveţel).
Preţul de pornire: 5.400,00 lei + TVA.
Datele de organizare a şedinţelor de licitații sunt: 23.05.2017, 30.05.2017, 06.06.2017,
13.06.2017, 20.06.2017 şi 27.06.2017, orele 15:00, 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 bunului 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. Preţul caietului de sarcini
este de 200 RON + TVA, putând fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Achiziționarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitații.
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