Subscrisa “RTZ & Partners” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al ZKF
MANAGEMENT S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) anunţă scoaterea la vânzare,
prin licitaţie publică, a următoarelor bunuri imobile:

-

Proprietate de tip rezidenţial, formată din teren (817 mp) cu construcţii - casă
D+P+E+M (291,94 mp Scd), situată în Loc. Sânpetru, str. Liliacului, nr. 1, jud. Braşov.
Prețul de pornire la licitație este de 675.874,00 lei + T.V.A.;

-

Proprietate de tip comercial, formată din teren (547 mp) cu construcții - discotecă - bar
(934,86 mp Scd), situată în Loc. Iernut, Str. Mihai Eminescu, nr. 27, jud. Mureș. Prețul
de pornire la licitație este de 564.005,00 lei + T.V.A.;

-

Proprietate de tip industrial, formată din teren (3.545 mp) cu construcții (633,6 mp
Scd), situată în Loc. Vidrasău, jud. Mureş. Preţul de pornire la licitație este de
256.366,00 lei + T.V.A.;

-

Proprietate de tip rezidential - apartament (garsoniera cu o camera) (28,6 mp) - situat
în Mun. Târgu Mureș, Str. Cugir, nr. 6/A, et. I, jud. Mureș. Prețul de pornire la licitație
este de 111.869,00 lei + T.V.A.;

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.

Licitațiile se vor desfășura săptămânal, în zilele de joi, prima licitație va avea loc în data de
26.05.2022, 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, RTZ&Partners SPRL, 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.

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

