Nr. 159/02.11.2020
Tribunalul Bucuresti
Dosar 41606/3/2015,
Debitor SC FENSTER DESIGN S.R.L în faliment, in bankruptcy, en faillite

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

ALV INSOLVENTA SPRL, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din
România, înregistrat în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II-0906, având sediul în Mun.
București, Bulevardul Timișoara, nr. 26, Plaza Romania Offices, etaj 1, birou CM 117, Sector 6, tel:
0724 374 401, fax : 40 0371 603 414, email: alberto.vaduva@yahoo.com, alberto.vaduva@alvinsolventa.ro,, web:alv-insolventa.ro, în calitate de Lichidator judiciar al SC FENSTER DESIGN
S.R.L., în faliment, cu sediul social în Mun. Bucureşti, Str. Drumul Sătenilor, Nr. 20, Sector 3,
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/1997/1994, având C.U.I. 5173258, debitor în dosarul
41606/3/2015, Tribunalul Bucuresti, organizează licitație publică, în temeiul Legii nr. 85/2014,
Pentru valorificarea activului imobiliar al debitoarei, constituit din următoarele bunuri mobile, ce se vor
licita pornind de la următoarele valori:
a) Autoturism Dacia Solenza – 1.641 RON
b) Computer (unitate) desktop Assus – 84 RON
c) Laptop Fujitsu – 255 RON
d) Slefuitor cu maner Rokamat – 328 RON
e) Schela metalica – 3.483 RON
f) Telefon Nokia 2610 –80 RON
g) Dispozitiv debitare – 743 RON
h) Freza disc 90 Festool – 323 RON
i)

Freza disc 135 Festool – 323 RON

j) Generator curent AGT U501 Honda –558 RON
k) Cleşte sertizat – 44 RON
l)

Polizor Bosch 230 –122 RON

m) Imprimanta Cannon MP 250 – 97 RON
n) Aparat de apă Cumpăna – 117 RON
o) Centrală termică Lampart Immergas – 406 RON
p) Plită gaz ocean –85 RON
Cu privire la TVA, va fi aplicabil regimul juridic prevăzut de Codul Fiscal.
Licitația va avea loc în data de 04.12.2020 ora 17.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti,
București, Bulevardul Timișoara, nr. 26, Plaza Romania Offices, Regus etaj 1 –birou 117, sector
6.
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În cazul în care activele nu se vor adjudeca licitația se va repeta în 18.12.2020 și respectiv în 08 si
22 ianuarie 2021, 5 şi 19 februarie 2021, respectiv în 5 şi 19 martie 2021, la aceeași oră 17.00, la
aceeași adresă, pornind de la același preț.
Documentația de înscriere la licitație va trebui transmisă lichidatorului cel mai târziu cu o zi înainte de
data desfășurării licitației până la ora 17.00.
Pentru a participa ia licitație ofertanții vor transmite lichidatorului, cu 24 de ore înainte de data și ora de
începere a licitației următoarele documente:
Cerere de participare la licitație;
Dovada depunerii garanției de participare la licitație de 10% din prețul de pornire a licitației
pentru activul licitat în contul de lichidare al debitoarei,
împuternicire (în formă autentică în cazul persoanelor fizice) acordată persoanei care
reprezintă participantul ia licitație, dacă este cazul;
Documentele care certifică identitatea și calitatea participantului la licitație, după cum
urmează:
o Pentru persoane fizice: copie act identitate
o Pentru persoane juridice: copii certificate de înmatriculare, act constitutiv, certificate de
înregistrare fiscala.
Neprezentarea de către licitatori a oricăruia dintre documentele prevăzute în regulament conduce ia
eliminarea acestora de la licitația publică.
Pentru documentele solicitate în copie, la începutul ședinței de licitație publică se vor prezenta
originalele pentru conformitate.
Plata garanțiilor de participare se va face în contul unic de insolvență al FENSTER DESIGN SRL,
deschis la Piraeus Bank, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora de începere a licitației, la licitație
urmând a prezenta dovada efectuării plății.
Plata prețului bunurilor adjudecate se va face direct in contul societatii în cel mult 30 de zile de la data
adjudecării, acestea urmand a fi predate numai dupa achitarea integrală a pretului.
În cazul neachitării prețului în termenul de 30 de zile, adjudecatarul își pierde toate drepturile ce decurg
din adjudecarea activului, precum şi suma depusă ca garanție, fără somație, punere în întârziere sau
îndeplinirea oricărei alte formalități, licitația urmând a fi reluată la o dată ce va fi stabilită ulterior.
Toți cei ce pretind vreun drept real asupra bunurilor- obiect al licitației - au obligația, sub sancțiunea
decăderii, de a aduce la cunoștința lichidatorului acest fapt si dovezile in susținere pana în ziua licitației.
ALV INSOLVENȚĂ SPRL
Practician în insolvenţă Văduva Alberto

2

