
 

Mioveni, Cod: 115400, Str. Câmpului nr.1, ROMÂNIA 
Tel: +40 248 207031; +40 248 207030 

Fax: +40 248 207032 
 

Cod unic de înregistrare:    32306920 
Nr. Registrul comerţului:  J3/1315/01.10.2013 

 
 Nr. RATEN 5025/22.10.2018 

    APROBAT, 
                          DIRECTOR GENERAL  
                               Cristian GENTEA 
   
                      

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII pentru ENERGIA NUCLEARĂ vă invită să depuneţi oferta 
în vederea atribuirii, prin achiziţie directă, a Contractului de executie lucrari având ca obiect 
Reabilitarea statiei de colectare deseuri radioactive lichide, codul  CPV:  45400000-1; 
Valoarea estimată a achiziţiei: 135.542,56 lei fără TVA. 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Obiectul achiziţiei directe: obiect Reabilitarea statiei de colectare deseuri radioactive 
lichide, codul  CPV:  45400000-1; 
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui Contract de executie lucrari. 
Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scăzut. 
Termen de executie:  90 de zile calendaristice . 
Garantia lucrarii: 24 luni de la data Procesului verbal de receptie;      
Prevederi contractuale: modalitatea de plată este OP la 30 zile. 
Oferta va conţine: propunerea  tehnica  şi propunerea financiară. 
I. Propunerea tehnica  
 Propunerea tehnica va respecta cerintele din Caietul de sarcini nr.5-5109. 

Cerinţele prevăzute în propunerea tehnica sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc 
aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme. 
 II. Propunerea financiară 

Se va completa formularul de ofertă ataşat. Preţul din formularul de ofertă va fi elaborat conform 
cerinţelor din Caietul de sarcini nr.5-5109 şi va fi exprimat în lei. 
Criteriul de atribuire, preţul cel mai scăzut, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile. 

În scopul atribuirii contractului de executie lucrari, se va întocmi un clasament în ordine 
crescatoare a preţurilor totale, fără TVA, urmând ca oferta, care va prezenta preţul cel mai scăzut dintre 
ofertele admisibile, să fie declarată caştigătoare. 

 În situaţia în care se constată că există oferte admisibile clasate pe primul loc, autoritatea 
contractantă va solicita reofertarea în plic inchis. 
NU se acceptă oferte alternative la oferta de baza. 
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschis. 
NU se acceptă completarea documentelor lipsă, ulterior deschiderii ofertelor. 
Ofertele cu o documentaţie încompletă vor fi respinse ca inacceptabile. 
Modul de întocmire a ofertei: 
Modul de întocmire a ofertei: 
• Propunerea tehnica  şi  propunerea financiara se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc 

într-un plic închis şi netransparent; 
• Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa autorităţii contractante şi denumirea obiectului 

achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta; 
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• Plicului i se va ataşa, într-o folie de plastic transparentă, Scrisoarea de înaintare; 
- Oferta se va depune la adresa: Mioveni, Str. Câmpului nr.1, Cod: 115400, jud. Arges, pana in 

data de 26.10.2018 ora 12:00 -  În atenţia dnei  Valentina CORODESCU, RATEN ICN; 
Data limită pentru depunerea ofertei şi  postare in SEAP: Operatorul economic care va avea oferta 
admisibila va fi instiintat sa depuna oferta si in SEAP.. 

Caietul de sarcini nr. 5-5109  este ataşat invitaţiei de participare. 
Pentru orice informaţii va puteţi adresa telefonic, la numarul:  

- 0248213400 int. 129 Valentina CORODESCU, RATEN ICN; 
 
 

 
Coordonator,  

Compartiment Achiziţii Publice RATEN 
Angelica POPESCU 
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