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APROBAT,
Manager / Reprezentant legal
Gavrilas Vasilichi George-Alexandru

Caiet de sarcini pentru
Achiziția bustului din bronz- poet Adrian Paunescu
Autoritatea contractantă:
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud,
str. Gen. Grigore Bălan, nr. 19, 420016, Bistrița, jud. Bistrita-Nasaud,
Obiectiv: Achiziția bustului din bronz- poet Adrian Paunescu,
Adrian Păunescu nascut la 20 iulie 1943, la Copaceni ,Balti, Romania-decedat la 5 noiembrie 2010,
Bucuresti, Romania, a fost un autor, critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier,
scriitor, traducător și om politic.
Adrian Păunescu este cunoscut mai ales ca poet — debutând în 1960 și fiind unul dintre cei mai
prolifici autori români ai perioadei — și ca organizator al "Cenaclului Flacăra", întrunire muzicalculturală desfășurată periodic în anii 1973–1985, de regulă în orașele mari ale României, unde artiștii
promovați de poet prezentau lucrări muzicale și literare în fața unui public numeros.
Adrian Paunescu a fost un indragostit de meleagurile Nasaudene pe care le-a "cantat" in nenumarate
versuri, fapt pentru care a fost decisa realizarea Bustului din bronz care il reprezinta pe Adrian Paunescu
ca un minim omagiu adus marelui poet.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie
ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea (oferta) tehnică.
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificațiile tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate
ca fiind minimale.
În acest sens, orice oferta prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.
Ofertele care nu satisfac cerințele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme și vor fi respinse.
Achiziția bustului din bronz- poet Adrian Paunescu
Valoare estimată: 25210.08 lei fără TVA,

Cod CPV: 39298400-1 Statuete;
Specificații tehnice (în concordanță cu busturile existente deja, care omagiază alte personalități):
Dimensiunea bustului din bronz: (dimensiunile sunt aproximative)


Înălțime: 90 cm



Adâncime: 40 cm



Lățime: 50 cm

-Materialul din care se va realiza bustul este bronz silicon turnat in tehnica "ceara pierduta"cu
rezistenta mare la intemperii, finisat si patinat).
Acesta se va amplasa pe un soclu din beton , placat cu piatră naturala pe care se va amplasa o plăcuță
comemorativă; se va încerca redarea cât mai aproape de realitate, pe baza unei cercetări proprii, a
trăsăturilor, a aspectului fizic al personalității poetului, cu interpretarea personală a sculptorului.
-Termenul de valabilitate a ofertei –30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

o

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Odată cu oferta se va depune și curriculum vitae al sculptorului/sculptorilor care au realizat bustul;

o

Se va prezenta autorității contractante schita/ foto cu bustul ; precum și orice schițe, desene care au
fost realizate în legătură cu sculptarea bustului;

o

Bustul va fi semnat de catre sculptorul care l-a realizat/ dreptul de autor se mentioneaza in contract.
Livrarea se face pe baza termenelor contractului.
Termenul estimat de predare a bustului: in intervalul 10.09.2019-30.09.2019.
Intocmit,

