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CONSILIUL  JUDEŢEAN  BISTRIŢA - NĂSĂUD 

C O M P L E X U L  M U Z E A L  B I S T R I Ţ A - N Ă S Ă U D     
420016 Bistriţa, str. Gen. Gr. Bălan 19  tel: 0263 211063,  fax: 0263 230046, 

e-mail:complexmuzealbn@yahoo.com, complexmuzealbn@gmail.com, CUI 4347755, 

CONT: RO73TREZ10121G365000XXXX 

 

 

                                                                                                                            APROBAT, 
                 Manager /  Reprezentant legal 

Nr. 1998/06.09.2019                                                                    Gavrilas Vasilichi George-Alexandru                                                                     

 

 
 

Caiet de sarcini pentru 

Soclu din beton placat cu piatra naturala 

 

Autoritatea contractantă:  

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, 

 str. Gen. Grigore Bălan, nr. 19, 420016, Bistrița, jud. Bistrita-Nasaud, 

       Valoarea   estimata  a  achizitiei (lei fără TVA): 16806,72   (lei fără TVA),   

       Termenul de prestare : estimat pentru perioada 10.09.2019-30.09.2019. 

 -Modalitatea de achizitie conform legii: ACHIZITIE  DIRECTA,  

 ( prin intermediul catalogului de produse/ servicii/ lucrari publicate in SEAP, sau direct pe baza 

 unei singure oferte conform prevederilor . art.43 alin.3 lit.b, din HG 395/2016 Norme 

 metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice) 

       - Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut.  

-Termenul de valabilitate a ofertei –30 zile de la data limită de depunere a ofertei, 

 

Obiectiv: Soclu din beton placat cu piatra naturala 

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 :Soclu din beton placat cu piatra naturala 

Valoare estimată: 16806,72 lei fără TVA, 

 Cod CPV:45223500-1 Structuri din beton armat (Rev.2) 
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 Specificații tehnice  

(în concordanță cu monumentele/soclurile existente deja, care omagiază alte personalități):  

 

Nr. 

crt. 

Denumire (produs/ 

serviciu/ lucrare) 
Caracteristici 

tehnice/Descriere 

U.M. Cantit. Valoare unitara 

estimata -lei fara 

TVA(conform 

deviz /  proiect) 

Valoare 

totala 

estimata- 

(lei fara 

TVA)  

1.  Achizitie si 

montare soclu din 

beton placat cu 

piatra 

naturala(andezit)  

 Dimensiunea soclului 

aprox. 

 Înălțime: 130-180 cm cm 

 Adâncime: 60 cm  

 lungime: 70 cm, 

  forma paralelipipedica, 

 realizarea fundatiei si 

montarea soclului respectiv a 

bustului pe soclu-sarcina 

furnizorului/ prestatorului; 

- placa bronz comemorativa 

Adrian Paunescu:-dimensiuni 

aprox.20*30 cm*0,7 cm 

Buc. 1 16806,72 16806,72 

 TOTAL (Valoare 

estimata -lei fara 

TVA) 

   16806.72 16806,72 

 -Termenul de valabilitate a ofertei –30 zile de la data limită de depunere a ofertei. 

 

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

o Odată cu oferta se vor depune și documentele-formularele solicitate si Certificat de inregistrare la 

ONRC; 

o Se va prezenta autorității contractante schita cu soclul ; precum și orice schițe, desene care au fost 

realizate în legătură cu realizarea soclului, proiectarea acestuia; 

Livrarea se face pe baza termenelor contractului.Termenul de valabilitate al ofertei- 30 de zile. 

 

Termenul estimat de prestare-de predare a soclului : in intervalul 10.09.2019-30.09.2019. 

 

Ofertantul se angajeaza sa realizeze instalarea/ montarea soclului pe fundatie la locatia indicata de catre 

autoritatea contractanta, cu montarea placutei comemorative, respectiv  asigura si montarea bustului/ 

statuetei pe soclu. 

 

 

Intocmit, 

 


