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SC Modem System  SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite 

J/04/1096/1996, CUI: 8819427; Dosar nr. 2560/110/2012* al  Tribunalului Bacău ____________ 

                 Nr.870 din 14.11.2019 
Către, 

Evaluator autorizat membru ANEVAR cu specializarea EPI 
SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE 

 
             Subscrisa, SC Modem System  SRL, cu sediul în loc./jud. Bacău, str. Pictor 
Aman, nr.22, J/04/1096/1996, CUI: 8819427, reprezentată legal prin lichidator judiciar 
Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, conform 
încheierii din data de 08.02.2017, pronunţată în dosarul nr. 2560/110/2012*, aflat pe rolul 
Tribunalului Bacău; în conformitate cu dispoziţiile art.23 și 25 din Legea nr. 85/2006 – 
privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență,  

organizează selecţie de oferte pentru desemnarea evaluatorului imobilului, 
proprietatea debitoarei SC Modem System  SRL, la valoarea de piață, în vederea 
valorificării în cadrul procedurii falimentului. 
 
        Obiectul evaluării este reprezentat de bunul imobil în suprafaţă de 68,25 mp situat 
în Bacău, str. Pictor Aman nr. 22, jud. Bacău, format din : 

- teren în suprafața de 68,25 mp, înscris în CF nr. 64103; 
- construcții - spațiu comercial independent, tip parter, în suprafața de 30,76 mp, nr. 

cadastral 64103-C1; 
 - extindere spațiu comercial în suprafața de 31,16 mp, nr. cadastral                       

64103-C2. 
           Se solicită efectuarea evaluării la valoarea de piață, conform S.E.V. ANEVAR. 
           Se solicită o experiență în domeniu de minim 3 ani. Termenul de predare a 
raportului este de 10 de zile de la data desemnării/notificării. 
            Inspecţia la faţa locului se va face obligatoriu de către evaluator însoţit de 
reprezentantul lichidatorului judiciar, cheltuielile de deplasare vor fi incluse în onorariul 
ofertat. 
           Plata onorariului se va face din contul avere al debitoarei în termen de 30 de zile 
după recepția/aprobarea raportului de evaluare. 

   Criteriul de selecţie este onorariul minim, urmând a fi selectat evaluatorul 
autorizat cu oferta de preţ cea mai mică (exclusiv tva). Prin participarea la procedura de 
selecție și depunerea ofertei la lichidator, se consideră că ofertantul a acceptat condiţiile 
mai sus menţionate. 

  În cazul în care sunteţi interesat de contractarea lucrării vă rugăm să ne transmiteţi 
oferta de onorariu, pe total bunuri, până la data de 21.11.2019, inclusiv, prin fax, email 
sau poştă. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 22.11.2019, când se va notifica 
evaluatorul selectat pentru întocmirea, semnarea contractului și predarea documentației.  

 
Vă mulțumim! 
 

                                 Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău 
 Asociat coordonator,                                                                          Consilier  juridic 
 Radu N. Cobzaru                                                                                Irina Munteanu  
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