Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.09.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
osaühing MÄRJA MONTE (pankrotis) (registrikood: 10439613) pankrotihaldur Anne Tammer avaldab
teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2
alusel.
Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja
oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Metallist riiulid: 1) 105 (laius) x 180 (kõrgus) x 40 cm 2) kaldpindadega riiul 54 (laius) x 155 (kõrgus) x 35
cm. Riiulid müüakse koos ja seisundis nagu need on. OÜ Märja Monte (pankrotis) ja pankrotihaldur ei
vastuta müüdavate riiulite võimalike puuduste eest.
Alghind: 60 euro(t). Müügihind sisaldab käibemaksu
Omanik: osaühing MÄRJA MONTE (pankrotis) (registrikood: 10439613)
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud
vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=56217 .
Enampakkumisele registreerimine algab 29.09.2020 kell 21:00 ja lõpeb 12.10.2020 kell 12:00.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad
enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumine algab 12.10.2020 kell 18:00 ja lõpeb 20.10.2020 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on
15 minut(it).
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale
järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast
üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul.
KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui
nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdavad riiulid asuvad Tartu linnas. Nendega saab tutvuda, kooskõlastades eelnevalt tutvumise aja tel
50 43 679 või haldur@tammer-tammer.ee
Menetluse nr: 2-19-17913
pankrotihaldur Anne Tammer
5043679 46712284215 Kalevi 9, 51010 Tartu
Telefon: 5043679
E-post: anne@tammer-tammer.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Anne Tammer
Telefon: 5043679

E-post: haldur@tammer-tammer.ee
Teadaande number 1660764

