
Sediu administrativ, hală procesare și bunuri mobile

Subscrisa RTZ&Partners SPRL vinde, prin licitaţie publică, proprietate imobiliară compusă
din teren în suprafață de 1.872 mp, clădire - sediu administrativ, hală de procesare peşte,
stație de pompare situată în Cehu Silvaniei, jud. Sălaj. Proprietatea imobiliară se valorifică în
bloc cu: stocul de bunuri mobile destinate activității de comercializare peşte (bazin de
sacrificare peşte, lada frigorifică, vitrine frigorifice de diferite dimensiuni, agregat cameră
frigorifică, masină de ambalat, cuţit special filetare, diverse bunuri de birou); autoturism
Citroen C4, caroseria berlină, tipul LCNFU/C4, combustibil benzină, capacitate cilindrică
1587 cmc, an fabricaţie 2007, culoare gri și autoutilitară Mercedes Benz – Vito, caroseria
furgon, motorină, capacitate cilindrică 2299 cmc, an 1996.
Prețul total de pornire la licitație este de 719.268 lei, T.V.A. inclus.
Cu privire la T.V.A., se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.

Licitațiile publice se desfășoară săptămânal, în zilele de vineri, următoarea licitație are loc în
data de 23.04.2021, de la ora 13:00. Condițiile de participare la licitație se regăsesc într-un
caiet de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca,
Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, tel. 0726178731.

Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Dosarele
ofertanţilor vor fi înregistrate la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 1 zi lucrătoare
anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei.

Persoanele interesate înţeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala
acestora, după declararea acestora în calitate de câştigători ai licitaţiei, urmând a se stabili
performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire prin următorii indicatori de
performanţă: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de
emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la telefon 0726178731 / 0364412631 sau la
adresa de e-mail office@rtz.ro.


