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C.1.F. RO 15047672

Operator de date cu caracter personal nr. 21469

Dosar nr. 3486/121/2024
De3.itor: S.C. 3.CANAST &R.L. GAIA3.
<nfa1iinent > > z< inbankruptcy > > < < eiifaillite
Nr. de înreg. O.R.C. J17/117/1997,
C.3..T.I. 9160765
ANUNf I)E VANZARE
Subscrisa, Management,.Reorganizare Lichidare Ia şi
cu sediulîri irirt. iaşi,
Aleea. Nico3.ina,. nr. 82, în ca3.itate de 11chidator judiciar al debitoru3.ui S.C. Icanast S.RJ... Galaţi, cu
sediul social în Mun. Tecuci, str. Traian, nr. 7, jud Ga3.aţi, C.TJ.I. 9160765, nr. de înreg. O.R.C.
Ji7/ii7/1997,. potrivit Sentiriţei nr. 110/4.04.2017, pronunţată de Tribuna3.u1 Galaţi - Secţia a 1I-a
CIVIIă - Falurient, îri dosarul nr 3486/121/2024, anunţă scoaterea ta vânzo.re przn lleltcq2e pUbizc ă cu
striare, la &ita de.i5.of..2oig ora 14.00, a următoreior active:
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dLpitat
ccidrul cladirii din inun. Tecuci, str. Traan, nr. 7,jud. Galati:
CUPTOR M.ITAJJOR VP. .. vetre, 8 znetri, tensiune 380 V,
programare rnanuaki, tip a1irntare gaz; DOSPITOR
A(TOMAT TLLBrJ (cuva (carnr.i) de dospire autonoma cu i
usa de 950 x 2500rnm, H=2200 mm, cu baza clin inox;
PANACOATE TELBO - 12 buc; CAR(JCIOR INO.V 1ELB() -

porn
ptuLu.,tabzlta
- lieiIui Ii•
de eva1ualoi
• : lei,f
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•.T.V..i.*) .............
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JJ11tPAMENTE 81 ImLAJE PB7.TRU rRI.1TARm

•buc; (ERNA7TJR .DE 1[N ţ rnara 1TAT.PAN tip SF ioo,
serie 024336, capacitate cernere 25 kg,min • ieokg f12inc
cerrntta / 5 min; DOZATOR ELECTRIC .1PA (ciisp;zitiz
electronic de filtrare si rnasurnre a debitului de apa) ;node
c30L; MASA LUCRU E?ţLjL INOX; M4JAXOR ALUAT CI
BAKERY (malaxor cu spirula pentru paflfiC12tiL, pr1ducatcu
EEFEDŢJE Itaia, modrl M13o); M1S1NA DE FORL42
FRANZELA;
DIVIZOR
MAPANVA;
1OLUMITRIC
HJI)ROFOR 450 Tioo: A.RZATOR (GAZ): TURBOJET JE2
BOSCH.
Pe ntru bunuriie rnobiie seperceje T.V.A.

Acii z

31.900,00 lei

31.900,00 le

Persoanee care pretilld vreun drept asupra bunuri3.or ce urnieaz ă a scoase 3.a vânzare au
ob3.igaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 13.02.2019, ora
12 00, 3.a sediul licludatoru1ai judiciar diri niun ]a şi, A3.eea Nico3.iaa, nr. 82, jud Ia şi

Pentrti participarea 3.a 3.icitaţie, potenţialii curnpărători trebuie să depună 3.a sediul3.ichidatoru3.ui
judîciar din inun. Iaşi, Aleea Nico3.ina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, pân ă la data de 13.02.2019,
ora 1200, urinătoarele docurnente:
. Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie (în care să fie inenţionat bunul pentru care
urznează să se liciteze), Ia care se vor ata şa;
.

5diu Caatra
Fae Suceava, Baeàu, CuJ. Tn;ş
Sedii procesuale alese: Jlean. Satu Mare
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Op,erator de date cu caracter personai nr. 21469

- Dovada achit ării caietului de sarcini îa cuariturn de i0000 lei fără TTA, respectîv 119,00 lei
cu TVA inclus, în coatul de lichidare nr. ROO2BTRLRONCRTOP1792I7O1, deschis Ia Baxaca
Trasrii]vaaia - Sncursa]a Ia şi, avâxicLca beaeficiar Icaaast S.R.L. Tecuci - Ga]aţi,
- Dovada cleprixierii garanţiei cie participare îra valoare de io% din valoarea de pornire a licita ţiei
în coratul de lichidare rir. ROo2RIRONCRTOP179217o2, deschis la Banca Trasnllvania Sncnrsalaiaşi, avncl ca berieficiar Icaaast S.R.L. Tecuci - GaJa ţi,
- Iniprtternicire acordat ă persoa.uei care reprezint ă participaratnl la licita ţie serniiată de
reprezentantul Iegal al societ ăţii, peatrn snsţinerea valabilităţii ofertci, pentru seaanaxea procesulrii
verbal de Iicitaţie şi senariarea contractui de vânzare-curaap ărare, dacă este cazul, înaprerină cn copia
după actul deidentitate al îrnputeraicitulrti,
- Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află îa una din situaţille de iacornpatibilitate
prevăzute în ariexa xir. i la Caietul.de sarcirii,
- Acordiil de acceptare a caietulni de sarcini şi a regularnentu]ui de vâxizare prev ăzrit în aaexa nr.
2 la Caietnl cle sarclni,
- Acordul, privind datele de contact pentru celeritatea procednrii prev ăzait îu ariexa ar. 3 la
Caietul cie sarcixi.i,
- Declaraţie de consinrţătnânt - Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în
corrforraaitate cu Îegisla ţia în vigoare, prevăzut în anexa nr. 4 la Caietaxl de sarcini,
• Docuraentele care certific ă iderititatea i calitatea participantailui 1a licita ţie, după cuin
urrnează:

Pentru persoaneeiuridiee roinâne:
- Certiflcatu] de îanaatricrilare eliberat de OfIciul Registrului Conaer ţaaini - în copie conforra ă cu
originalul,
- Certiflcatnl cie înregistrare fiscal ă - în copieconforrnă cu originalul,
-Cettificatui coastatator elibetut de OfICiiI] RegiStrIIIU.i Conaer ţului - în copie conforna ă cu
originalul,
•
• - Declaraţie pe propria răspundere că nu se atlă în reorganizarejudiciară; dizolvare, lielaidare
voluataxă sau în falinaerit.
.
•.

Pentrupei-soane1ejuridice străine:
- Actul de înrriatriculare aÎ societ ăţii coxnerciale străine,, tracius şi legalizat,
- Dec]araţie pe propria răspundere că participantul diu partea flrrnei ofertante la licita ţia
pnb]ică cu strigare cunoaşte Iinaba ronaâaă şi ternaenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este
asistat de uxi traclucător antorizat caz în care se va depune copie cle pe antoriza ţia acestuia şi de pe
actu] de ideiititate aI acestuia,
- Declaraţie pe propria răspuadere că nu se află în reorganizare juclicfar ă, dizolvare, lichidare
vohaatară sau în falinaent.
Pentru cornereianţi, persoaneflzice sau asociaţiifamiia1e:
.
- Copie cEIe pe actral cle identitate şi de pe autorizaţia de furicţionare eiiberat ă de aritoritatea
conipetentă sau de pe actul Îegal de constituire, dnp ă caz, precuzn şi de pe certiflcatul de atestare.
flscală eliberat de organul fiscal conapetent,

Pentru persoane1e.&jj rornâne:
- Copie de pe actul cle identitate,

Penîrupersoaneleflzice strrine:
-. Copie de pe paşaport.
• ! Neprezentarea de c ătre poteriţiaJii cnrapărători a oricăruia dintre docurneatele prev ăztzte în
caietrii de sarciai coaduce la e]inaixiarea acestora cle la licita ţie publică desclaisă.
În cazul îa care cEIin con ţinutul docunientelor solicitate nu rezult ă îndeplinirea condiţiilor
prevăzute îa anunţul de vânzare, potenţia]ii curnpărători vor fî elirniaaţi.
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7 Toate docunientele sus rnenţioaate, depuse de persoane fIzice sau juridice rornâne, vor fI
prezentate în originai sau în copie corrforai ă cu originalul.
Toate docurneatele sus nien ţioaate, depuse de persoane fIzice sau juridice str ăine, vor .fI
prezeatate în copie, înso ţită de traducerea îri liiriba rornân ă, legalizată.
J Pentru docrnnenteie solicitate în copie, la îaceputul şedîriţei de licitaţie publică descliisă se
vor prezenta originalele peatru coaforniitate.
Accesui direct la activul oferit la vânzare se face cu prograinare şi este conditioaat de seiriaarea
unrii Protocol de vizitare a activriiui care cupriride ciauze de coirflden ţialitate. Pentru prograiaare
ofertanţii trebuie să-şi aaztnţe prin fax la 0232-21.22.31 sau e-rnail vânzări@insoiventa.ro intenţia de
vîzitare.
Opersoaa ă care « fornnzlat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la
licitaţie, reczuzoaşte că este de ueord şi îşi însuşeşte condi ţiile de participare prezentate
în Regulamentul de vâazczre, Caietzzl cle sarcini, preeum şifaptul că a vizionat bunul şi

este de accnd cu achiziţionarea bzuzulzzi în stadiul în care se regăseşte acestu la data
licitatiei...
Nu szznt aceeptaţi la lieitaţie ofertcznţii care au datorii neonorate jzţă de
societatea debitoare.
•..
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Corriponenţa şi descrierea activului scos la vânzare este cuprins ă îrt caietul de sarcini, care se
poate procura de 1a sediul licliîdatorrilrii judiciar din rnua. ta şi, Aleea Nicolina, ar. 82, jud. Iaşi, în
fiecrire 2i de lunipână vineri, orele 09.00 - 16.00, până pe data de 13.o2.o19, ora i2.00, în baza unei
cereri prealabile (24 de ore de la prirairea dovezii de achitare.

Relaţii suplirnentare se pot oI. ţineia tele.foaneie:
Management Reorganizare Licliidare Iaşi S.P.R.L.: tel: 0755-132.475; 0757.545.545; 0232 . 243.864,fax: 0232-212.231 e-rnail: vanzariinso1venta.ro.
Licliidatorjudiciar,
Managenrent Reorganizare Lidriclare Ia şi S.P.R.L.
Asociat coordoriator, Coraeliu Mititelu
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Sediu Contrl lasI
FIoe: Suceava, Bacâu. CiuJ, TdMis
Sedii procesuale alese: Neaiţ, $atu vara

ractîcian în insotvenţă,

