ANUNȚ DE VÂNZARE
Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini,
nr. 115, jud. Cluj, având CIF RO27987796, nr. matricol 2A0522, în calitate de lichidator judiciar al
societății AMARETO IMPEX S.R.L., în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în sat
Florești, comuna Florești, str. Cetății, nr. 101-103, judeţul Cluj, persoană juridică română,
înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/4057/1993, având CUI RO 5078744, desemnat în baza
Hotărârii nr. 67 pronunțată la data de 16.01.2019 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr.
811/1285/2016,
organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea în bloc a
următoarelor bunuri mobile, constând în echipamente aferente fermelor de pui, astfel:
Nr Crt

Denumire bun

VALOARE

1

EMF conveer cu role drept 4 buc.

2,063.40 lei

2

EMF conveer cu motor

12,734.75 lei

3

EMF carlige de sacrificare 360 buc.

2,471.90 lei

4

lant intermediar

129.20 lei

5

EMF asomator cu baie de apa

6,677.55 lei

6

panou comanda

898.70 lei

7

EMF jgheab de sangerare 5 buc.

4,200.90 lei

8

EMF oparitor

26,285.55 lei

9

EMF deplumator

17,646.25 lei

10

EMF finisor

3,191.05 lei

11

EMF taietor capete

1,411.70 lei

12

EMF taietor picioare

6,860.90 lei

13

EMF palnie taietor picioare

353.40 lei

14

EMF descarcator picioare

10,856.60 lei

15

Emf spalator carlige

4,326.30 lei

16

EMF masa de reagatare inox

667.85 lei

17

EMF conveer cu motor

9,605.45 lei

18

EMF carlige de eviscerare 240 buc.

1,691.00 lei

19

SAB sistem de supendare 240 buc.

498.75 lei

20

EMF jgheab de eviscerare

3,323.10 lei

21

EMF pistol taiere cloaca

3,078.00 lei

22

EMF furci eviscerare 4 buc.

126.35 lei

23

Pistol de eliminare plamani

772.35 lei

24

EMF spalator interior

152.00 lei

25

EMF spalator exterior

1,559.90 lei

26

EMF masa inspectie

3,427.60 lei

27

EMF carucior transport 10 buc.

1,761.30 lei
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28

EMF descarcator pasari

3,427.60 lei

29

EMF panlie pt pasarile descarcate din
conveer

571.90 lei

31

EMF masa de reagatare

667.85 lei

32

EMF conveer cu motor OC

32,339.90 lei

33

EMF carlige pt refrigerare 967 buc.

2,446.25 lei

34

EMF sistem spray

3,595.75 lei

35

EMF masa 3 buc.

1,271.10 lei

36

EMF palnie ambalare 3 buc.

1,300.55 lei

38

EMF suport banda adeziva 3 buc.

95.00 lei

39

EMF linie de transare cu conuri

13,974.50 lei

40

EMF linie de transare cu conuri extensie
2 buc.

4,152.45 lei

41

EMF masa 3 buc.

1,271.10 lei

42

Masa de ambalare 3 buc.

1,869.60 lei

43

Cantar cu etichetare 3 buc.

6,004.00 lei

44

EMF conveer cu banda 500 2 buc.

8,447.40 lei

45

Cantar cu etichetare

2,001.65 lei

46

EMF separator pene si produse secundare

8,632.65 lei

47

EMF pompa pentru pene si produse
secundare

3,002.00 lei

48

EMF panou de comanda pentru pompa
incluzand comutator de nivel si pornitoprit

674.50 lei

49

EMF popma de recirculare

2,470.95 lei

50

EMF pompa de vacuum

5,960.30 lei

51

EMF tanc tampon

1,761.30 lei

52

EMF tanc colector

2,590.65 lei

53

Compresor

3,009.60 lei

54

Bazin de spalare pe maini 8 buc.

2,501.35 lei

55

Dispersor sapun 8 buc.

296.40 lei

56

Masina spalat cizme 1000 operabila cu
senzori 4 buc.

11,838.90 lei

57

Panou electric principal

aport valoare constructie se
valorifica impreuna

58

Panou electric secundar 4 buc.

aport valoare constructie se
valorifica impreuna

59

structura inox pentru sustinerea liniei de
abatorizare

12,160.00 lei

60

banda transportoare custi

1,474.40 lei

TOTAL

266,581.40 lei
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* valoarile nu conțin TVA. La valorile exprimate în tabel se va adăuga TVA.
Licitația va avea loc în data de 17.09.2020, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L.
din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă
în data de 24.09.2020, 01.10.2020, 08.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020.
în aceleași condiții și la aceeași oră.
Pasul de licitație este de 5% (la care se adaugă TVA) din valoarea bunului pentru care se
licitează.
Caietul de sarcini în vederea participării la licitație poate fi achiziționat de la sediul
lichidatorului judiciar, acesta cuprinzând regulamentul de participare la licitație, pentru prețul de
150 lei+TVA.
Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 5% din prețul de pornire la care se
adaugă TVA. Aceasta împreună cu documentaţia de înscriere la licitaţie vor trebui depuse cu cel
puţin 24 de ore anterior datei licitaţiei la sediul lichidatorului judiciar.
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul
a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
La preț egal, va fi declarat adjudecatar persoana care se va angaja să achite diferența de preț
în cel mai scurt timp.
Contractele de vânzare translative de proprietate se vor încheia ulterior achitării diferenței
de preț de către adjudecatar, fiind necesar ca acesta să achite restul de preț în cel mult 30 de zile de
la data adjudecării.
În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu
titlu de garanție și nu va mai putea participa la următoarele licitații care se vor organiza.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619, respectiv 0740176 784.
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