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Nr. 162/11.09.2020
Cerere de ofertă pentru demontare și transport linie tehnologică
galvanizare
1. Număr dosar: 6315/30/2012; Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă; Judecător sindic
Avramescu Oana Sanda;
2. Debitoare : Trident Production SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul
social: Timişoara, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timiș
sub nr.: J35/2459/1994, având RO 6326538;
3. Lichidator judiciar: SCP MB Management ipurl, cu sediul social în Timişoara, str.
Macilor, nr. 26, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0243, având CUI RO 20804476; tel.
0256/475756, fax 0256/490 153, e-mail mbmanagementtm@gmail.com, www.mb.ro;
Subscrisa SCP MB Management IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului
Trident Production SRL, pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Creditorilor din
11.09.2020 privind procedura insolvenţei, solicită firmelor interesate:
Ofertă pentru demontarea și transportul Liniilor tehnologice de Galvanizare/zincare și
alte utilaje mărunte situate în Variaș Gelu, nr. 1330, jud. Timiş.
Linia de galvanizare/zincare este compusă din:
-Linia de eloxare (fabricat 2007) include următoarele componente: cuve polipropilenă
dimensiuni 3000 x 600 x 1200 mm, hote simple, hote duble, reducție, spălător de gaze,
redresor, tablouri electrice, elemente încălzitor, pompă magnetică, panou operare, transportor,
ventilatoare, tubulaturi, pasarele de circulatie.
-Linia de zincare (fabricata in 1981) include cuve metalice, transportor, tubulatura, pasarele
de circulatie
-Stația neutralizare include următoarele componente: tablou general de automatizare, bazine
de acumulare, bazine de reacție, bazine pentru dozarea reactivilor, vas separator, vas decantor,
presă deșeuri, tubulatură, conducte, pasarele de circulatie.
Ofertele se vor depune la sediul lichidatorului din Timișoara, str. Macilor nr. 26 pana in
data de 18.09.2020 ora 14,00.
Ofertantii vor face o ofertă de preț globală cu precizarea următoarelor elemente:
-Costul demontării tuturor bunurilor
-Costul încărcării la Variaș și descărcarii la locul de depozitare.
-Costul transportului la distanta de 50 Km si cost /km.
-Enumerarea unor probleme specifice identificate
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