Cabinet Individual de Insolvență Coman Bogdana

Nr. iesire
142/10.05.2018
Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvenţă Coman Bogdana, cu sediul în Municipiul Bucuresti, str. Baba
Novac nr. 8A, bl. E, et. 5, ap. 525, sector 3, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R.
sub nr. 1B3384, având cod de identificare fiscală 33463427, desemnată în calitate de administrator judiciar al
SC TREI STELE COMTRANS SRL (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în
Făgăraș, str. Școlii, Bloc S10, scara A, ap. 3, Judeţ Brașov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J08/3930/1994, având CUI 7016888, prin sentința civilă nr.28/SIND pronunţată la data de 10.01.2018, în
dosarul nr. 1/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal, organizează:
SELECȚIE DE OFERTE
În vederea evaluării bunurilor din averea debitoarei SC TREI STELE COMTRANS SRL (în insolvenţă, in
insolvency, en procedure collective), cu sediul în Făgăraș, str. Școlii, Bloc S10, scara A, ap. 3, Judeţ Brașov,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/3930/1994, având CUI 7016888, administratorul judiciar
urmează a angaja, cu acordul Adunării creditorilor (ce îndeplinește atribuțiile comitetului creditorilor potrivit
Adunării Creditorilor din data de 19.03.2018) în numele debitorului, un evaluator.
Desemnarea evaluatorului precum și nivelul remunerației vor fi supuse aprobării Adunării Creditorilor, în
cadrul ședinței ce urmează a fi organizată după primirea ofertelor. Menționez faptul că onorariul va fi achitat
din averea debitoarei.
Evaluatorii trebuie să fie membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, iar evaluarea trebuie
efectuată în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.
Obiectul raportului de evaluare:
 Raportul de evaluare va determina valoarea de piață și valoarea de lichidare a activelor societății cu
menționarea acelor active ce fac obiectul garanțiilor consituite în favoara creditorilor.
Termenul de finalizare a lucrărilor nu va fi mai mare de 30 de zile de la notificarea selectării ofertantului și a
încheierii contractului de prestare a serviciilor de evaluare.
Oferta depusă de către persoanele interesate trebuie să cuprindă: descrierea ofertantului și dovada calității de
membru ANEVAR, descrierea proiectelor efectuate și a experienței ofertantului în proiecte similare, oferta
tehnică și oferta finanicară, termenul de finalizare a lucrării, precum și modalitatea de plată a onorariului
aferent întocmirii raportului de evaluare acceptat de către societatea de evaluare.
În vederea participării la selecția de oferte, intențiile de participare și documentația anterior menționată trebuie
comunicată la adresa din Bucuresti, str. Baba Novac nr. 8A, bl. E, et. 5 ap. 525, sector 3 sau pe adresa de email coman.bogdana@gmail.com.
Pentru orice alte informații vă puteți adresa la tel. 0723/363.191.
Lista de informații aferente întocmirii evaluării va fi stabilită de comun acord cu reprezentantul societății
debitoare, care va pune la dispoziție documentele necesare.
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