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Către Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă
Dosar 38982/3/2017

ANUNȚ DE ORGANIZARE LICITAȚIE,

Subscrisa, GRINSOLV IPURL, cu sediul profesional în Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl.
17, sc. 1, et. 8, ap. 51, Sector 6, Bucureşti, reprezentată prin Ioan-Cosmin
BALANEAN, în calitate de Administrator judiciar al debitorului QUICKPACK
SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 6, Splaiul
INDEPENDENŢEI, Nr. 273, CORP 1, Etaj 3, număr de ordine în registrul comerțului ,
CUI 26057655, debitor în dosarul 38982/3/2017, aflat pe rolul Tribunalul București,
Secţia a VII-a Civilă, anunță vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a
următoarelor bunuri aparținând debitoarei:

Piese autocamion la prețul de pornire a licitației de 9116 lei,
Teren situat în extravilan categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de 5.000 mp
situat în Sat Serdanu, Comuna Lunguleţu, Judeţ Dâmboviţa, nr. cad. 70523 la prețul
de pornire a licitației de 13040 lei,
Teren situat în extravilan categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de 5.000 mp
situat în Sat Serdanu, Comuna Lunguleţu, Judeţ Dâmboviţa, nr. cad. 70524 la prețul
de pornire a licitației de 13040 lei,

Preturile de mai sus nu conţin TVA.

Licitația se va desfășura în Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, sc. 1, et. 8, ap. 51,
Sector 6, Bucureşti în data de 22.09.2020 la ora 14:00.

În cazul în care bunurile nu se vor adjudeca, se va organiza o serie de încă 4 licitații,
în aceleași condiții, astfel: 23.09.2020 ora 14:00, 24.09.2020 ora 14:00, 25.09.2020
ora 14:00 și 28.09.2020 ora 14:00.

Documentația de înscriere va fi depusă la Administrator ul judiciar GRINSOLV IPURL
cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea licitației, în timpul programului de
lucru.

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire pentru bunurile pentru
care se licitează.

Descrierea bunurilor este prezentată în caietul de sarcini.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții sunt arătate în Regulamentul
privind desfășurarea licitației.  
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Caietul de sarcini și regulamentul privind desfășurarea licitației pot fi achiziționate
de la Administrator ul judiciar la prețul de 100 lei.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice persoane
fizice sau juridice având interese în cauză. Informaţii suplimentare se pot obţine la
www.grinsolv.ro, office@grinsolv.ro, tel: 0744.485.826.
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prin practician în insolvență Ioan-Cosmin BALANEAN
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