OFERTA DE ÎNCHIRIERE ACTIVE
S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. cu sediul în Cugir, str.21 Decembrie 1989
nr. 1, jud. Alba, cod poştal 515600, fax 0258753098, e-mail: office@umcugir.ro, oferă
spre închiriere prin licitaţie deschisă cu strigare de tip competitiv, la un preţ în urcare
pornind de la preţul de ofertă, următorul activ:
Spaţiu prestări servicii, compus din 2 spaţii comerciale, depozit, grup sanitar,
wc serviciu, în suprafaţă construită de 68,87 mp, situat în Buzău, Bulevardul Unirii,
Bl. O2, Parter
- prețul de ofertă (preț de pornire): 140 EURO/lună la care se adaugă TVA ;
- garanția de participare este de: 649 lei;
- taxa de participare la licitatie de: 100 lei la care se adaugă TVA ;
- contravaloarea dosarului de prezentare este de : 100 lei la care se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc la sediul societăţii la data de 02.07.2018 ora 12, iar în situaţia
în care nu se adjudecă sau nu se prezintă nimeni se va relua în fiecare zi de luni până la
adjudecare, pe parcursul anului 2018.
Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare,
care poate fi procurat zilnic începând cu data de 04.06.2018 între orele 8 - 14, de la
sediul societăţii, după ce se face plata cu ordin de plată în contul RO 36 RNCB 0009 0215
02 000001 deschis la filiala B.C.R. sucursala Cugir și se transmite dovada de achitare a
preţului Dosarului de prezentare la sediul societății.
Dosarul de prezentare poate fi transmis la adresa indicată.
În vederea participării la licitaţie, potenţialii ofertanți vor depune la sediul S.
UZINA MECANICĂ CUGIR
S.A. Compartiment Registratură, documentele de
participare coform solicitărilor din Dosarul de prezentare, până în ziua licitației ora 11.45,
acest termen fiind termen de decădere.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Pregătirea Privatizării
tel. 0258/ 751991 int. 513 sau 0734/777688.

