SELECTIE EVALUATOR
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL, în calitate de lichidator
judiciar al S.C. Moldomobila S.A. Iași, invită societățile specializate să depună oferte pentru
angajarea în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele
A.N.E.V.A.R. și în conformitate cu prevederile art. 116 din Legea nr. 85/2006, pentru estimarea
valorilor de piață a:
- proprietății imobiliare industriale, fosta platformă industrială Moldomobila S.A. ce
include teren cu clădiri și rețele edilitare aferente, amplasată în Iași, str. Bucium, nr. 34,
- echipamente tehnologice, mașini unelte, utilaje, mijloace fixe, materiale de natura
obiectelor de inventar, stocuri materii prime, materiale, producție în curs de execuție și produse
finite, mobilier, aparate electronice și mașini unelte.
Condiții de fond: Solicităm ca oferta dvs. să conțină următoarele elemente obligatorii:
- onorariul solicitat (lei, fără T.V.A.),
- termenul de executare a lucrării,
- oferta dvs. trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de dovada că persoana fizică/juridică
este membru corporativ ANEVAR, certificatele de atestare din care să reiasă că sunteți calificat și
atestat (EPI, EBM și EI) în vederea efectuării acestei lucrări, dovada poliței de asigurare
profesională pentru membru corporativ, dovada poliței de asigurare profesională pentru membrii
titulari, dovada legitimațiilor ANEVAR pentru anul în curs pentru specializările EPI, EBM și EI, iar
în cuprinsul ofertei veți menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.
Condiții de formă: Oferta va fi depusă la sediul MANAGEMENT REORGANIZARE
LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat prin
aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate.
Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa
domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi
menţiunea „a nu se deschide înainte de data de 08.12.2017, ora 15.00”.
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate
ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.
Pentru cuantificarea preţului/termenului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct
la activele necesare a fi evaluate se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui
Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare,
ofertanţii trebuie să-şi anunţe intenţia de vizitare, prin fax: 0232-243.864 sau e-mail:
iasi@insolventa.ro.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.12.2017, ora 15:00.
Program MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL: luni-vineri: 09-16:00.
Lichidator judiciar,Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.
Asociat coordonator, Corneliu Mititelu

