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SCRISOARE DE INTENŢIE

Expert achiziţii publice

Manuela MăJJtăreSCu

trl/

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timis (DJST Timiş), cu sediul În
Timişoara, P-ţa Huniade nr .3, jud. Timiş, telefon/fax:0256 490469, intenţionează să

achiziţioneze direct, în conformitate cu prevederile art43 din HG nr .395/20 16 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 produse necesare pentru asigurarea hranei copiilor şi tinerilor in
Centrele de agrement Chevereşu Mare(25 km de Timişoara) şi Poieni Strâmbu(150km de
Timişoara, 35 km de Făget):furnizarea ptiinii , cod CPV 15800000-6. Cantitatea de pâine
necesară estimată este de 1500 buc/an/locaţie - pâine albă Ieliată şi ambalată individual a
500glbuc.

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta
dumneavoastră,care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1. Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de Înregistrare Registrul Comerţului,

CUI, cont Trezorerie), precum ş i datele de contact ale persoanei desemnate să se implice in
relaţiile contractuale cu DJST Timiş.

2. Disponibilitatea firmei dvs. de a livra produsele solicitate pe o perioadă de minim 1 an de
la semnarea contractului de furnizare ,

3. \ Tariful p âinii (lei/buc, fără TVA) cu transportul inclus până la fiecare din cele două locaţii .

4.. . Perioada de livrare de la lansarea comenzii fenne la destinaţia finală.

5. Perioada de valabilitate a ofertei.
6. Perioada de garanţie acordată produselor livrate.
7. Disponibilitatea de a posta în catalogul onlineSEAP produsele solicitate

.Data limită pentru transmiterea ofertelor: 11.05.2018, ora 14, prin e-mail:
achizitiipublice@djst-timis.ro, djuimis@yahoo.com sau fax nr. 0256490469 .

Persoană de contact : - Manuela Mădulărescu,telefon fix: 0256490469, telefon mobil
0743056485.

În speranţa unei viitoare colaborări, vă mulţumim pentru operativitate.
ClI deosebită consideraţie ,

Responsabil Financiar, Buget, Plăţi
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