ELVA CONT S.P.R.L. cu sediul în București, str. Ștefan Negulescu, nr. 34, ap. 1, sectorul 1, în
calitate de Lichidator judiciar al S.C. ROMANIAN DISTRIBUTION GROUP S.R.L. București, str. Sf.
Vineri, nr. 23, bl. 105B, sc. 2, et. 2, ap. 35, Sector 3– societate aflată în procedură de faliment,
dosar nr. 31363/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului București, vinde prin licitație publică:
Mașină de cusut Juki
Prețul de începere a licitației este de 570,00 lei (cu TVA).
Pasul de licitare este crescator în procent de 5% din valoarea prețului de începere a licitației.
Bunul se vinde liber de sarcini, conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 85/2006.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună în contul ROMANIAN DISTRIBUTION GROUP SRL, deschis la
Alpha Bank – cod IBAN RO50BUCU1312230099004RON, până la termenul de vânzare, o
garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei, şi o taxă de participare la licitaţie de
50 lei. Diferenţa între preţul de adjudecare şi garanţia depusă va putea fi achitată într-un termen ce
nu va depăşi 5 zile de la data adjudecării.
Cu cel puțin 24 ore înainte de începerea licitației, ofertanții vor depune la sediul Lichidatorului
judiciar următoarele documente :
a) dovada plăţii garanţiei şi a taxei de participare la licitaţie ;
b) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant în cadrul licitației și copia documentului
de identitate a acestuia;
c) pentru persoanele juridice de nationalitate românã, copie de pe certificatul de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
g) Declarația, în original, a ofertantului că înțelege să cumpere bunurile în starea în care se
găsesc, după principiul “văzut-plăcut”.
Orice document redactat într-o limbă străină trebuie însoţit obligatoriu de traducerea în limba
română cu legalizarea semnăturii traducătorului autorizat.

Pentru a intra la licitatie, inscrieti-va pe platforma www.fairsolve.com si solicitati vanzatorului codul
de participare! Nu uitati sa cititi termenii si conditiile!
Mai multe informatii despre “cum cumpar” :https://www.fairsolve.com/intrebarifrecvente#cum-particip-la-o-licitatie.

