
Dosar nr. 9819/86/2010**  
Debitor: STARMOD S.A. SUCEAVA 
<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >> 
Nr. de înreg. O.R.C. J33/69/1991; C.U.I. RO3177717 

 
 

- ANUNȚ - 
SELECȚIE DE OFERTE ANGAJARE FIRMĂ SPECIALIZATĂ PENTRU 

ÎNTOCMIRE BILANȚ DE MEDIU 
 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, șos. 
Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat 
coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Starmod S.A. Suceava 
cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul 
Comerţului J33/69/1991 , C.U.I. RO3177717, numită potrivit Sentinţei Civile nr. 19 din data de 25.01.2022, 
pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9819/86/2010**, invită toți agenții economici 
interesați ca, până la data de 13.10.2022, ora 16:00, să depună o ofertă financiară și o ofertă 
tehnică pentru întocmirea bilanţului de mediu al S.C. Starmod S.A. Suceava 

 

Condiții de formă: Ofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar MANAGEMENT 
REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat 
prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai jos menţionate. Plicul va 
menţiona în mod obligatoriu şi limitativ: numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social 
al ofertantului, precum şi menţiunea „ofertă întocmire bilanț de mediu, a nu se deschide înainte de data de 
13.10.2022, ora 16.00”. 

 

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 14.10.2022, ora 16.00. 
 

Solicităm ca oferta financiară să conţină următoarele elemente obligatorii:  
- Preț (va fi exprimat în lei, fără T.V.A.); 
- Acordul expres al ofertantului ca plata prețului să se efectueze în conformitate cu dispozițiile Legii 

85/2006, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active din patrimoniul societății 
debitoare. 

 
Solicităm ca oferta tehnică să conţină următoarele elemente obligatorii: 
- Termen de execuţie; 
- Certificatul de atestare din care reiese că ofertantul este calificat şi atestat în vederea întocmirii 

documentaţiei aferente bilanţului de mediu. 
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate. 
 

Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de mediu, accesul în incinta societăţii debitoare 
se face cu programare (48 de ore) şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a acesteia 
care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-
243.864 sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia de vizitare. 

 

Relații suplimentare se pot obține de la: 
- tel. 0232-243.864    0755.132.473 
- fax: 0232-212.231     
- email:  secretariat@insolventa.ro 

mailto:iasi@insolventa.ro

