Dosar nr. 5149/83/2013
Debitor: S.C. E LOGIC SOLUTIONS S.R.L. SATU MARE- SATU MARE
 in reorganizare judiciarain judicial reorganisationen redressement 
Nr. de înreg. O.R.C. J30/1192/2005,
C.U.I. RO18088260
Nr. înregistrare 57875IS/09.12.2016
ANUNȚ VÂNZARE
S.C. E LOGIC SOLUTIONS S.R.L. Satu Mare – Satu Mare, C.U.I. RO18088260, nr. de
înreg. O.R.C. J30/1192/2005, cu sediul social în Satu Mare, str. Muncitorilor, nr.9, jud. Satu Mare, prin
administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit prin Sentinţa
civilă nr. 293/F din data de 07.04.2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5149/83/2013, ANUNŢĂ, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi hotărârile Adunării
Creditorilor, scoaterea la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ fără cumpărător
identificat, a următorului activ:
Nr.
Crt.

1

DENUMIREA AUTOVEHICULELOR

Valoare de
evaluare
(lei, fără
T.V.A.)

Preț de pornire
diminuat cu
45%
(lei, fără T.V.A.)

AUTOUTILITARA RENAULT, TIP FD//MASTER,
CAROSERIA BB FURGON, nr. identificare
VF1FDAUD630221846, capacitate cilindrica 2.463 CMC,
putere 73/3500 (99 CP), serie motor C023550, motorina,
nr. locuri 3 PERS., tractiune fata, an fabricatie 2004,
EURO3, culoare alb, Nr. inmatriculare SM-02-LOG

16.900,00

9.295,00

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile ce urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt cu minim 24 de ore înaintea
ședinței de negociere directă, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Satu Mare, str.Horea, nr.1,
et.5, ap.9, jud. Satu Mare.
Preţul de pornire a achiziţionării activelor în cadrul şedinţei de negociere directă
este de 55% din valoarea de evaluare şi nu cuprinde taxa pe valoare adăugată.
NEGOCIEREA DIRECTĂ VA AVEA LOC LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2016, ORA 13.00, LA
SEDIUL PROCESUAL ALES AL ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DIN MUN. SATU
MARE, STR. HOREA, NR.1, ET.5, AP.9, JUD. SATU MARE, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VÂNZARE, DATA LIMITĂ DEPUNERE
OFERTE FIIND 19 DECEMBRIE 2016, ORA 13.00.
Poate participa la şedinţa de negociere directă orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel
puțin 24 de ore înainte de data și ora de începere a negocierii directe, la sediul procesual ales
al administratorului judiciar din mun. Satu Mare, str.Horea, nr.1, et.5, ap.9, jud. Satu Mare, următoarele
documente:

 Cerere de participare la negocierea directă,
 Dovada achitării caietului de sarcini în contul de lichidare, nr. IBAN RO59 BTRL 0310 1202 E012
51XX, deschis la Banca Trasilvania S.A., Sucursala Satu Mare, având ca beneficiar S.C. E LOGIC
SOLUTIONS S.R.L. Satu Mare, în cuantum de 300 lei plus T.V.A.,
 Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de garanții de 10% din valoare ofertată de la care
se începe negocierea directă în contul de lichidare al societății debitoare, RO59 BTRL 0310 1202 E012
51XX, deschis la Banca Trasilvania S.A., Sucursala Satu Mare, ca beneficiar S.C. E LOGIC SOLUTIONS
S.R.L.
 Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la negocierea directă, dacă este cazul,
 Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în
anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la negocierea directă, după cum
urmează:
Pentru persoanele juridice române:
 Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului,
 Actul constitutiv, actele adiţionale relevante,
 Certificatul de înregistrare fiscală,
 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original),
 Prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente (Administraţia
Finanţelor Publice+Locale),
 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.
Pentru persoanele juridice străine:
 Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de
o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A.
(Eximbank),
 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.
Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:
 Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă
sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de
organul fiscal competent,
Pentru persoanele fizice române:
 Copie de pe actul de identitate,
Pentru persoanele fizice străine:
 Copie de pe paşaport.
 Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de
sarcini conduce la eliminarea acestora de la ședința de negociere directă.
 În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în
anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

 Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în
original sau în copie conformă cu originalul.
 Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în
copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
 Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de negociere directă se vor prezenta
originalele pentru conformitate.
Prin înscrierea la negocierea directă se consideră că ofertantul acceptă condiţiile
stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de vânzare al activelor.
Ofertanţilor care participă la negocierea directă şi nu oferă un preţ egal sau mai
mare decât preţul de pornire, li se va reţine garanţia de participare.
Nu sunt acceptaţi la negocierea directă ofertanţii care au datorii neonorate faţă de
societatea debitoare.
Accesul direct la bunurile oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea
unui Protocol de vizitare a activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare
ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-212.231 sau e-mail vanzari@insolventa.ro;
marketing@insolventa.ro intenţia de vizitare.
Relaţii suplimentare : la sediul administratorului judiciar sau la telefon : 0757-545.545 / 0757544.544

Administrator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Practician în insolvenţă, Crăciunaş Liliana

