EOS Insolvency S.P.R.L.
Sediu: Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter – mezanin 1, jud. Braşov - România
Tel.: +40.268.419.212; Fax: +40.268.412.396
Email: office@eos-insolvency.ro; www.eos-insolvency.ro
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Număr dosar: 7679/62/2012 al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Monica Deteșanu.
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L..
Debitor: Tex Con S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Pietrosu nr. 2, jud. Braşov, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr. J08/795/2005, având CUI 17409612.
_________________________________________
Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Tex Con
S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 1639/sind din 19.06.2013 pronunţată de Tribunalul
Braşov în dosarul nr. 7679/62/2012, organizează:
Licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea
bunurilor mobile din patrimoniul Tex Con S.R.L.
Bunurile mobile constau în:
autoutilitară Dacia Papuc 1,9 DCI, BV 13 LHS (an fabricaţie 2005, motorină, 1900cmc,
197.900 km, nefuncțională;calculator defect) al cărei preț de pornire este de 1.674,00 lei + TVA
maşină de cusut butoniere 1 (defectă, vechime cca 25 – 35 ani) al cărei preț de pornire
este de 27,00 lei + TVA
maşină de cusut butoniere 2 (funcțională statisfăcător, vechime cca 25 – 35 ani) al cărei
preț de pornire este de 27,00 lei + TVA – fără reparaţii
Maşină de cusut industrială Brother dotată cu 2 ace (funcțională, stare normală, vechime
cca 10 ani) al cărei preț de pornire este de 743,00 lei + TVA
Maşină de cusut industrială Durkopp (funcțională, stare normală, vechime cca 20 ani) al
cărei preț de pornire este de 675,00 lei + TVA
Maşină de cusut industrială Pfaff (funcțională, stare normală, vechime cca 25 ani) al
cărei preţ de pornire este de 675,00 lei + TVA
Maşină de cusut industrială Brother dotată cu variostop (funcțională, stare normală,
vechime cca 20 ani), al cărei preţ de pornire este de 675,00 lei + TVA
Maşină de cusut simplă– 2 buc (defecte, vechime cca 30 ani) al căror preţ de pornire
este de 45,00 lei + TVA/buc.
Graifăr maşină de cusut al cărui preţ de pornire este de 270,00 lei + TVA
Stoc de marfă - materiale auxiliare: 634,00 lei + TVA, alte materiale: 51,00 lei + TVA,
produs finit-vestă matlasată: 291,00 lei + TVA, mărfuri: 4.053,00 lei + TVA, ţesătură: 2.470,00
lei + TVA.
Datele de organizare a şedinţelor de licitații sunt: 22.11.2016, 29.11.2016,
06.12.2016 şi 13.12.2016, orele 14:00, 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
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instrucțiunile de desfășurare a licitației, care împreună cu anexele acestuia reprezintă Caietul de
sarcini. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului contra sumei de 200 Lei
+ TVA, achiziționarea acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitații.
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