ATLAS PILOT GLOBAL SRL - în faliment, vinde la licitaţie publică cu
strigare, următoarele active din patrimoniu :
1. Pilotină Miss Vanessa II, fabricată în anul 1991, lungime 8,7 m, lățime
2,95 m, tonaj brut 6 to, 2 motoare diesel Iveco, putere 368W – la prețul de
112.192 lei, echivalent a 24.748 EURO. Prețul menționat nu include TVA și
reprezintă valoarea minimă de pornire a licitației.
Licitația se va organiza săptămânal, în fiecare zi de miercuri, ora 14:30, la sediul
lichidatorului judiciar din Constanţa, str. Cibinului nr.8. La licitaţie poate
participa orice persoană fizică sau juridică care acceptă prevederile caietului de
sarcini și ale regulamentului de licitaţie, achită taxa de participare şi depune
garanţia de 20% din prețul de pornire a licitației cu minim o zi înainte de data
licitaţiei. Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, între orele : 09.00
– 16.00 de la sediul lichidatorului judiciar.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată să anunţe
în scris lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Constanța, str. Cibinului nr. 8,
până la data si ora primei licitaţii. Relaţii la tel. 0241586601”.

ATLAS PILOT GLOBAL SRL - în faliment, vinde la licitaţie
publică cu strigare Pilotină Miss Vanessa II, fabricată în anul 1991,
lungime 8,7 m, lățime 2,95 m, tonaj brut 6 to, 2 motoare diesel Iveco,
putere 368W – la prețul de 112.192 lei, echivalent a 24.748 EURO.
Prețul menționat nu include TVA și reprezintă valoarea minimă de
pornire a licitației.
Licitația se va organiza săptămânal, în fiecare zi de miercuri, ora
14:30, la sediul lichidatorului judiciar din Constanţa, str. Cibinului
nr.8. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care
acceptă prevederile caietului de sarcini și ale regulamentului de
licitaţie, achită taxa de participare şi depune garanţia de 20% din
prețul de pornire a licitației cu minim o zi înainte de data licitaţiei.
Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, între orele : 09.00
– 16.00 de la sediul lichidatorului judiciar.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată
să anunţe în scris lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Constanța,
str. Cibinului nr. 8, până la data si ora primei licitaţii. Relaţii la tel.
0241586601”.
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