
AFIŞARE REZULTAE SEDINŢĂ CALIFICARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE 25.11.2019 PENTRU SPAŢIILE TEMPORAR DISPONIBILE DIN INCINTA UNITATILOR DE ÎNVĂŢĂMĂNT SECTOR 2 

Ne. Unitatea de înv,itamant Adresa 
Suprafaţa 

Crt. (mp) 
Felul spaţiului Activitatea FIRME CALIFICATE FIRME NECALIFICATE MOTIVUL NECALIFICĂRll 

Certificat constatator cu informa\ii extinse emis de Oficiul Registrului Comerţului 
care con(ine codul unic de înregistrare şi codul/codurile CAEN care fac obiectul 
activită\ii pentru care s-a solicitat lnchirierea a fost depus în copie conformă cu 
originalul şi nu a fost depus în original sau copie legalizată, sau emis online cu 

semnatura electronică de ONRC 

SC. MARlOO CAFFE CLUB SRL Lipsa Con traci de închiriere finaliza1 sau aflat în derulare de cel puţin 6 - în copie, 
1 Şcoala Gimnazială Ferdinand I Bd. Gării Obor nr, 16 1 hol parter automat sandwichuri/comerţ 

însoţij de recomandări din partea beneficiarilor/locatorilorîn care să se 
men\ioneze că obligaţiile contractuale sunt onorate conform ciauzelor contractuale 

-în original 

SC. SANDWICH TIME SRL 

SC HAI HUI FOOO SRL 

2 Colegiul Naţional Spiru Haret Str. Italiană nr. 17 15,5 spaţiu bufet comerţ 

SC. GEDIANI GENERAL SRL 

Certificat constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Registrului Comerţului 
care conţine codul unic de înregistrare şi codu!/codurile CAEN care fac obiectul 
activităţii pentru care s-a solicitat închirierea a fos1 depus in copie conformă cu 
originalul şi nu a fost depus in original sau copie legalizată, sau emis online cu 

se. MARIOO CAFFE CLUB SRL 
semnatură electronică de ONRC 

Str. Ion Maiorescu nr. 
3 Şcoala Gimnazială Maica Domnului 

32 
1 hol parter automat sandwichuri/comerţ 

Lipsa Contract de închiriere finalizat sau aflat in derulare de cel pu\in 6 - în copie, 
însoţit de recomandări din partea beneficiarilor/locatorilor în care să se 
menţioneze că obf1ga\îile contractuale sunt onorate conform clauzelor contractuale 
-în original 

SC. SANDWICH T!ME SRL 

sport - dans sportiv (luni, joi orele 17.00 -

' Şcoala Gimnazială Maica Domnului 
Str. Ion Maiorescu nr. 

142,94 sală festivită\i 
18.00; marţi, miercuri, vineri orele 17 .00 - ASOCIAŢ!A CLUB SPORTIV 

32 19.00; sămbătă, duminică orele 10.00 - STOP & DANCE BUCUREŞTI 
11.00) 

Certificat constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Registrului Comerţului 
care conţine codul unic de înregistrare şi codul/codurile CAEN care fac obiectul 
acliv~ă\ii pentru care s-a solicitat închirierea a fost depus în copie conformă cu 
originalul şi nu a fost depus în original sau copie legalizată, sau emis online 
cu semnatură electronică de ONRC 

se. MARIDO CAFFE CLUB SRL Lipsa Contract de închiriere finalizat sau aflat în derulare de cel pu\in 6 - in copie, 

5 Colegiul Naâional Emil Racovlţâ 
Şos. Mihai Bravu nr 

1 hol central automat sandwichuri/comerţ 
înso(it de recomandări din partea beneficiarilorllocatorilorîn care să se 

169 menUoneze că obliga\iile contractuale sunt onorate conform ciauzelor contractuale 
- în original 

SC. SANDWICH TIME SRL 

Hol corp 8, 
SC. MARIDO CAFFE CLUB SRL Lipsa Contract de închiriere finalizat sau aflat în derulare de cel puţin 6 - în 

6 Liceul Teoretic Traian Str. Luigi Galvani nr. 20 2 (1+1) 
Hol corp C 

automat băuturi şi sandwichuri I comerţ copie, însoţit de recomandări din partea beneficiarilor/locatorilor în care să 

se menţioneze că obligaţiile contractuale sunt onorate conform clauzelor 
contractuale - în orininal 

SC. SANDWICH TIME SRL 

Contestaţiile se pot depune, de la data afisl!rii , la secretariatul Direcţiei Generale pentm Administrarea patrimoniului !mobiliar. 
PREŞEDINTE COMISIE 

Gheorghe Doina 
26.11.2019, ORA 8:30 


