
OFERTA  DE  ÎNCHIRIERE

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR  S.A. cu sediul în  str. 21 Decembrie 1989, nr 1,  
CUGIR, jude ul ALBA, fax 0258/753098, e-mail: umcugir@yahoo.com,  anun ă  ț ț LICITA IE  Ț
DESCHISĂ CU STRIGARE de tip competitiv, la un preţ în urcare pornind de la preţul de ofertă, 
pentru închirierea activelor:

1. Ob. 504 – Magazie - C1 + Ob. 514 – Depozit – C2 din Cugir, în suprafaţă construită de 566 
mp i a terenului aferent în suprafa ă totală de 1.863 mp (Parcela 9)ș ț , care va avea loc la data de 
29.07.2019, ora 12, în următoarele condi ii:ț

    - Pre ulț  de ofertă (pre ulț  de pornire): 696 euro/lună, la care se adaugă  T.V.A.         
          - Garanţia de participare la licitaţie este de: 6.603 lei

    - Taxa de participare la licitaţie este de: 150 lei la care se adaugă TVA și nu se restituie
    - Pretul dosarului de prezentare este de : 150 lei la care e adaugă TVA

   2. Complex Mistre ul din Cugir, în suprafaţă construită de 592 mp i a terenului aferent în ț ș
suprafată totală de 4.542 mp, care va avea loc la data de 29.07.2019, ora 13, în următoarele condi ii:ț

    - Pre ulț  de ofertă (pre ulț  de pornire): 300 euro/lună, la care se adaugă  T.V.A.         
    - Garanţia de participare la licitaţie este de: 2.847 lei

    - Taxa de participare la licitaţie este de: 150 lei la care se adaugă TVA și nu se restituie
    - Pretul dosarului de prezentare este de : 150 lei la care e adaugă TVA 

Dosarului de prezentare poate fi consultat pe site-ul societăţii www  .umcugir.ro     sau la sediul societăţii
în zilele lucrătoare, între orele  8.00 -14.30,  începând cu data de 15.07.2019. 
   Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare, care poate fi 
procurat în zilele lucrătoare, între orele  8.00 -14.30, de  la sediul societăţii, începând cu data de 
15.07.2019. 
   Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt: 
     -  dovada de achitare a preţului Dosarului de prezentare; 
   -  împuternicire  (procură)  din partea  persoanei  fizice/juridice  interesate  pentru persoana care ridică
Dosarul de prezentare; 
     - copie după buletin/carte de identitate sau pa aportș  al persoanei care ridică Dosarul de prezentare;
    Pentru participarea la licitatie, poten ialii ofertan i vor depune la sediul Societă ii UZINA MECANICĂț ț ț
CUGIR  S.A. în plic închis i sigilat, documentele de participare, până la data fixată în anun , respectivș ț
până în data de  29.07.2019 ora 11.45, acest termen fiind termen de decădere. 
  Documentele se  depun  la  sediul  Societă ii  UZINA  MECANICĂ  CUGIR  S.A.  Compartimentulț
Registratură, care va înregistra data i ora depunerii.ș
  Licita iile se vor desfă ura la sediul societă ii. Primele licita ii se vor desfă ura în data de 29.07.2019 iț ș ț ț ș ș
se  vor  organiza  doar  pentru  I.M.M.  conform  Legii  nr.  346/2004.  În  caz  de  neadjudecare  sau de
neprezentare a nici unui ofertant din categoria - I.M.M-urilor, licita iile se vor relua săptămânal, înț
fiecare zi de Luni ora 12,  cu termenele de  decădere pentru depunerea documentelor ora 11.45 în
ziua licita iei, până la adjudecare pentru toate categoriilor de ofertan i.ț ț

   Rela ii  suplimentare la Serviciu Privatizare Patrimoniu  tel. 0258 /751 991 int. 513; 0734/777 688;ț
fax: 0258/754 940, E mail: umcugir@yahoo.com.

         

http://WWW.umcugir.ro/

