BC ,,EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA’’ S.A. ANUNŢĂ PETRECEREA
LICITAŢIEI PUBLICE CU STRIGARE
B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A., anunţă petrecerea licitaţiei publice „cu
strigare” privind comercializarea Terenului pentru construcţii, cu suprafaţa de 0,04 ha, nr. cadastral
9201106568, situat în or. Ungheni, str. V. Alexandri, f/n (zona centrala a orasului), ce aparţine Băncii
cu drept de proprietate. Preţul iniţial al terenului constituie 770 000 lei. Pasul licitării constituie 1000 lei.
Licitaţia va avea loc la data de 08.06.2012, ora 10.00, şi se va petrece prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţie electronice, concomitent la sediul Băncii, mun. Chişinău, bd. Ştefan
cel Mare şi Sfînt, 171/1 şi la sediul Filialei nr. 2 a Băncii, or. Ungheni, str. Decebal, 16
Pentru participare la licitaţie, pînă la data de 06.06.2012, ora 16.00, candidaţii:
- vor plasa la contul de decontare nr. 280510034 al B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” SA,
codul bancar EXMMMD22, codul fiscal 1002600010273, acontul în mărime de 5% din preţul iniţial al
bunului;
- vor depune la sediul Băncii, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint, 171/1, mun. Chişinău, sau la sediul Filialei
nr. 2 a Băncii, or. Ungheni, str. Decebal, 16 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-12.00 şi 14.00 – 16.00
următoarele documente: a) cerere (se va elibera la solicitare); b) copiile actelor ce certifică identitatea
(buletinul de identitate, certificatului de înregistrare de stat şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor
juridice, cu o vechime de cel mult 2 zile lucrătoare, autentificate cu ştampila persoanei juridice şi
semnătura administratorului, actul de identitate al reprezentantului); c) actele ce confirmă împuternicirile
reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice (juridice), de a licita
pentru lotul expus, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare şi actele
de predare-primire, şi anume: (i) procura autentificată notarial (cu excepţia cînd în calitate de reprezentant
acţionează administratorul persoanei juridice) (ii) hotărîrea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor)
persoanei juridice autentificată notarial, prin care se va aproba participarea companiei la licitaţia
respectivă cu indicarea datelor de identificare ale reprezentantului şi împuternicirilor lui (în cazul
societăţilor pe acţiuni se vor prezenta actele aferente procesului-verbal al adunării generale, stabilite prin
Legea cu privire la societăţile pe acţiuni); d) actele ce confirmă achitarea acontului.
Familiarizarea cu materialele privind bunul expus la licitaţie se va face la locul depunerii documentelor,
iar examinarea fizică se face la solicitarea candidatului.
Licitaţia se va petrece în conformitate cu „Regulile de petrecere a licitaţiilor cu strigare”, publicate
pe pagina electronică www.eximbank.com.
În ziua petrecerii licitaţiei, participanţii prezenţi, sunt obligaţi să se înregistreze în lista participanţilor la
licitaţie, pînă la începerea procedurii de licitare.
Informaţii suplimentare privind licitaţia pot fi obţinute la sediul Băncii şi la sediul Filialei nr. 2 a
Băncii, la nr. de telefon tel. 022 30-11-49, 022 30-12-66, 022 23-31-35, 236 2-20-98 şi pe pagina
electronică www.eximbank.com.
Organizatorul licitaţiei: Compania juridică „Bondarciuc şi Partenerii” SRL

