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ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZARE

SC IASITEX SA Iaşi, având sediul în Iaşi, str. Primăverii, nr. 2, jud. Iaşi, înregistrată la
O.R.C. Iaşi sub nr. J22/255/1991, având cod fiscal RO1957058, reprezentată legal prin dl.
Director general ec. Chiributa Alexandru organizează licitaţie publică deschisă cu strigare la
sediul societăţii la cel mai mare preț obținut, a activului compus din teren in suprafata de
481.90 mp, avand nr. cad. 4373/1/1/2, inscris in CF nr. 132112 a mun. Iasi, amplasat in Mun.
Iaşi, Bdul Primaverii. nr. 2, Jud. Iaşi, pe care se afla amplasata constructia C1 - Pavilion
administrativ, avand nr. cad. 4373/1/1/2-C1, cu regimul de inaltime P+8E si Sc= 481,90 mp, Su=
3.854,94 mp, proprietatea SC IASITEX SA IASI. (imobilul LIBER DE SARCINI), denumit in
continuare „Activul”.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.977.000 euro plus TVA aferent conform legii.
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul societăţii contra sumei de 2.000 lei,
aceasta valoare include şi taxa de participare la licitaţie.
Garanţia de participare este de 5% din pretul de pornire şi se va depune în contul
bancar al societatii deschis la Bancpost Iasi Iaşi, cont IBAN R003BPOS24019386303R25ON01
cu minim 3 ore înainte de data licitaţiei.
Conditiile de participare la licitatie si prezentarea Activului se afla in Caietul de
Sarcini care poate fi achizitionat de la sediul proprietarului.
Dovada consemnarii garantiei de participare la negociere de 5% din pretul de pornire
si documentele solicitate prin Caietul de sarcini, se vor depune la sediul vanzatorului in ziua
licitatiei cu minimum 3 ore inainte.
Licitatia va avea loc in data de 21.09.2017, ora 12:00 la sediul societatii din Iasi str.
Primaverii nr.2. Activul poate fi vizionat cu contactarea prealabila a directorului general ec.
Chiributa Alexandru la sediul societăţii sau/şi tel. 0744760764.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în data de 25.09.2017, ora 12:00.
Director General,
Ec. CHIRIBUTA Alexandru

