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SCRISOARE DE INTENŢIE

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tirniş (DJST Timiş), cu sediul în Timişoara, P-ţa

Huniade nr.3, jud. Timiş, telefonlfax:0256 490469) intenţionează să achiziţioneze direct, în
conformitate cu prevederile act. 43 din H.G. ru·.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru
din Legea nr .98/20 16 privind achiziţiile publice, următoarele servicii necesare pentru lenjeria de pat
din Centrele de agrement Chevereşu Mare, Poieni Strârnbu şi Baza Turistică Timişoara: ridicarea
lenjerlei de pat murdare de la sediul din Timişoara, P-ţa Huniade nr.S, spălătorie, cură/are,

dezlnfectare şi călcare a lenjeriei de pat, ambalarea lenjeriei şi livrarea acesteia la sediul
institutiei, cod CPV 98310000-9. Cantitatea de lenjerie murdară este de minim 50 kg/cornandă iar
periodicitatea comenzii este de minim 4/lună.

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta. dvs ., care trebuie să

conţină cel puţin următoarele informaţii:

\. Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înregistrare Registrul Comerţului,

CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în
relaţiile contractuale cu DJST Tirniş.

2. Disponibilitatea firmei dvs. de a presta serviciile solicitate, timpul de răspuns de la primirea
comenzii, orice alte informaţii consideraţi necesare pentru evaluarea ofertei dvs . tehnice.

3. Tariful serviciilor (lei/kg, fără TVA).
4. Perioada de prestare .
5. Perioada de valabilitate a ofertei,
6. Posibilitatea achizitionarii online din catalogul SEAP a serviciilor prestate de dvs.

Data limită pentru transmiterea ofertelor: 30 .03 .2018, ora 16.30 pnn e-
mail:djUimis@yahoo.comsauachizitiipublice@djst-timis.ro.
Persoană de contact: - Manuela Mădulărescu, telefon fix: 0256 490469, telefon mobil

0743056485 .
În speranţa unei viitoare colaborări, vă mulţumim pentru operativitate.

Cu deosebită consideraţie ,

Direct r executi v
Aria TAL

Responsabil Fili~ciar, Buget, Plăţi
Nela MJ~eISc/.
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