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SCRISOARE DE INTENŢIE

lucrări reparaţii Baza Turistică Timişoara

Direcţia Judeţeană pentru Sport ş i T ineret Tim i ş (DJST Tirn i ş ) , cu sediul în Tim i şoara , P-ţa

Huniade nr.3, jud. T irn iş, telefon/fax:0256 490469, inten ţionează să ach iziţio neze direct, în
conformitate cu prevederi le art. 43 din H.G. nr.395/20 16 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de ach i ziţie pub l ică/acord u l u i - cadru
din Legea n1".98/2016 privind achiziţii le publice următoarel e lucrări la Baza Tu r i s ti că Ti mişoara ş i

C.A. Chevereşu Mare:
" lucrări de înlocuire 2 ferestre lemn cu 2 ferestre din profil PVC cu geam termopan, clasa A,

culoare a I bă, minA camere izolatoa re, cu 3 canate, deschidere osc i lobatantă la canatul din mijloc, cu
glafuri pentru interior şi exterior de culoare a i bă, PVc. Materiale necesare: 2 ferestre cu geam
termopan, mater iale necesare fixării , etanşei n izăr ii ş i fi nisă rii d upă montaj a peretului . Dimensiunea
golului pentru fereastră : L-220 cm, H-150 cm, grosime perete 35 crn.

- l ucr ăr i de montare gres ie camera l-p e o su prafaţă de aprox.16mp, cu p l i ntă din gresie .
Materialele existente: plăci gresie 45x45xO,9cm- 15 cutii a 1,42 mp, adeziv Ceresit CM9 4 sac i a 25
kg, chit pentru rosturi 5 kg. Se cere ofertarea manoperei,

- l ucrări de montare a 3 cabine du ş cu cădiţă pătrate 90x90cm, H 195 crn, cu cadru aluminiu.
Materiale existente: 3 cabine duş cu cădiţe. Se cere ofertarea manoperei ş i a materialelor conexe
necesare montării . 2 cab ine se vor monta la C.A. Cheveres u Mare(25 krn de T i m işoara)

Locaţia pote fi văzitată în vederea unei cât mai corecte ofertăr i în intervalul orar 8-16.30, de
luni pân ă vineri.

În acest context, vă rugăm să aveţ i amabi litatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să
conţină cel puţin următoarel e informaţii :

1. ' Datele de identificare ale societăţi i (ad resă, număr de înregistrare Registrul Comerţu l u i, CUI, cont
Trezorerie), precum ş i datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în rel aţ iile

contractua le cu DJST Tim iş,

2. Disponibi litatea firmei dvs. de a executa lu crăr il e solicitate-resurse necesare, alte cond i ţ i i pe care le
cons i deraţ i relevante re lativ la lucrăril e solicitate.

3. Preţullucrării/d evizul , fără TVA .
4. Perioada de execuţie şi de garanţie acordată lucrării.

5. Perioada de valabilitate a oferte i.
6. Posibilitatea ach i ziţionării online din catalogul SEAP a lu crărilor solicitate.

Data li mită pent ru transmiterea oferte lor: 07.1 1.2018, ora 16 prin e-mail:
achizitiipublice@d jst-t imis.ro, djt.timi s@yahoo.com,
Persoană de contact: - Manuela Mădu lărescu, telefon fix: 0256490469, te lefon mobil 0743056485.


