Divizia Comercială - Serviciu Valorificare Active
Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara - Divizia Comercială organizează în data de 17.09.2019, între orele 9:30-12:00 în Timişoara, Str. Gării
Nr. 2, (Statia CF Timișoara Nord-Birou Școala personalului) licitaţie publică, deschisă, cu strigare pentru închirierea unor locaţii (spaţii şi terenuri)
proprietate privată a C.N.C.F."CFR" - SA, în vederea desfășurării de activități comerciale pentru servicii, producție, publicitate etc., situate pe raza
Sucursalei Regionale CF Timişoara, astfel:
Nr.cr
t

Statia CF/Zona

Pozitia din studiu/schita comerciala
a statiei

1

Timisoara Str. Gen
Dragalina nr. 49

3/8/2/1606/2019

2

Statia CF Timisoara Nord

3/8/2/466/2019 pct. 2

Observatii (alte informatii
considerate necesare pentru
identificarea locatiei)

spațiu

suprafața

teren

spațiu

suprafața

teren

magazie

21,56

nu

nu

8,00

nu

nu

magazie

5,65

nu

nu

9,00

nu

nu

2,00

nu

nu

300,00

nu

nu

211,11

nu

nu

24,95

nu

nu

Cladire Club CFR Timisoara
nr. inv. 3100/1.04

54,34

nu

nu

6,30

nu

nu

Cladire Club CFR Timisoara
nr. inv. 3100/1.04

137,02

nu

nu

6,30

nu

nu

Cladire Club CFR Timisoara
nr. inv. 3100/1.04

amplasare automat de
apa

3

Statia CF Timisoara Nord

3/8/2/399/2019 pct. 1

4

Loc. Timisoara

Str. Nicolae Paulescu nr. 3
schita 11216

Loc. Timisoara

Str. Nicolae Paulescu nr. 3
schita 11216

anexe si grup sanitar

Loc. Timisoara

Str. Nicolae Paulescu nr. 3
schita 11216

anexe si grup sanitar

5

Tarif minim de pornire a licitatiei
lei/mp/luna fara TVA

Suprafata (mp)
Obiect de activitate

cafenea - bar

Cladire administrativa
+modernizare nr. inv.
3100/2.01P
Cladire de Calatori Tim. Nord
nr. inv. 3100/208.01
Peron linia 1 nr. inv
3510/2167TM

- taxa caiet de sarcini in valoare de 100 lei + TVA;
- taxa de participare la licitatie reprezentand 10% din valoarea chiriei calculata la nivelul tarifului minim de pornire la licitatie, dar nu mai putin de 100 lei +
TVA;
- garantia de asigurare pentru participare la licitatie calculata la nivelul triplului tarifului minim de pornire al licitatiei+TVA pentru locatia respectiva.
Taxa de participare si taxa pentru caietul de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei.
Garantia de asigurare se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei.
Documentatia necesara participarii la licitatie (caiet de sarcini) se procura si se depune pana la data de 05.09.2019 ora 16.00 , respectiv luni-joi intre orele
Agentii economici si persoanele fizice care nu indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini, nu pot participa la licitatie.
In cazul in care nu se va achita caietul de sarcini, taxa de participare la licitatie, garantia de asigurare si nu se va depune documentatia mentionata in caietul
de sarcini pana la data de 05.09.2019 ora 16.00 nu se va putea participa la licitatie.

