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ANUNŢ DE VÂNZARE 

Subscrisa DDG Insolvency I.P.U.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 

115, jud. Cluj, C.I.F. RO27987796, nr. matricol 2A0522, în calitate de lichidator judiciar al 

societăţii BASIS RANCH S.R.L., cu sediul social în comuna Aiton, sat Aiton, str. Principală FN, 

jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub J12/718/2011, având CUI 

28237067, desemnat în această calitate în baza încheierii civile nr. 1571 pronunţată de Tribunalul 

Specializat Cluj la data de 05.10.2018 în dosarul nr. 961/1285/2014, 

 supune vânzării directe în bloc, pe categorii de produse, activele societății debitoare 

BASIS RANCH S.R.L. în funcție de cea mai bună ofertă înaintată lichidatorului judiciar, după 

cum urmează: 

 Puieți nuci – 4.050 BUC 

 Baloţi paie grâu – 40 BUC 

 Semințe Grâu ANTONIUS - 9,000 KG 

 Semințe Grâu FDL MIRANDA B – 10,500 KG 

 Semințe Floare P64LE19 – 2 SACI 

 Semințe Grâu Rubisko C1 – 0,20 T 

 Grâu produs finit 2018 – 5.000 KG  

 

Perioada pentru depunerea ofertelor va fi cea cuprinsă între data de 09.12.2019 și data de 

09.02.2020, inclusiv. 

Bunurile mobile se vor vinde cu TVA. 

În oferte se va menționa prețul oferit pentru fiecare categorie de produse în parte. 

Prețul oferit trebuie menționat sub forma ” X lei+TVA”. Nu vor fi acceptate ofertele ce prevăd 

un preț global. 

 

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L. 

din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj sau pot fi transmise pe adresa de e-mail 

„cristina.marginean@ddgi.ro”.  

Menționăm faptul că în ipoteza în care vor fi înaintate lichidatorului judiciar mai multe oferte, 

oferta cea mai bună va fi cea care va conține prețul cel mai mare. Dacă vor exista două oferte, cu 

aceeași sumă, considerate ca fiind cele mai bune, raportat la prețul cel mai mare, va fi declarat 

câștigător ofertantul care va oferi termenul cel mai scurt de plată. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763-478619, de luni până 

vineri de la 10:00 la 17:00. 

 


