
Necesar  

Diverse instrumente de evaluare si testare 

 

 

 

 
  Conditii de achizitie: 

1. În concordanţă cu normele în domeniul calităţii (NMC 01, Cap. IV, Art. 4, al.1), RATEN ICN, 
ca organizaţie ce desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, deţine un sistem de management 
al calităţii autorizat de CNCAN.  
Sistemul de Management al Calităţii implementat în cadrul RATEN ICN este conform cerinţelor 
prevăzute în normele de management al calităţii şi cu standardul ISO 9001:2015.  
In conformitate cu prevederile NMC 06 (cap. III), cu standardul referenţial ISO 9001:2015 
(clauza 8.4), cât şi cu procedura  interna ICN-AC-08, RATEN ICN solicită pentru furnizorii săi 
să deţină: 
„ Sistem de Management integrat implementat conform ISO 9001:2015”; 
2. Produsele trebuie sa aiba acelasi producator,  pentru asigurarea compatibilitatii privind 
conectarea si utilizarea lor;  
3. Instalarea si punerea in functiune la RATEN-ICN incluse in pret; 
4. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fara alte costuri suplimentare. Prin optiunea 
furnizorului de livrare a produselor prin intermediul firmelor de curierat, acesta isi da acordul ca 
receptia si acceptarea la plata a facturii sa se faca numai dupa instalarea si punerea in 
functiune a produselor de catre un responsabil tehnic din partea furnizorului; 
5. Livrarea produselor se va face numai in urma primirii unei comenzi emise de RATEN ICN 
Pitesti;  
6. Produsele vor fi insotite la livrare de factura, certificat de garantie min. 12 luni de la receptie, 
certificat de calitate si declaratie de conformitate;  
7. Termen de livrare: 4 saptamani; 
8. Conditii de plata: O.P. la 30 de zile; 
9. Achizitia se va efectua pe baza criteriului "pretul cel mai scazut pe pachet", intrucat 
produsele trebuie sa fie compatibile intre ele. 
 

Nr.        
crt. Denumire produs UM Cant. 

1 

Detector de radiatii Gamma cu cristal 
NaI (TI) - include: detectorul,  cablu cu 
lungimea de 20m, modul pentru 
comunicatie Ethernet, librarii software,  
conform specificatie tehnica anexata 

buc 1 

2 

Sistem de prelucrare semnal de la 
detectorul de radiatii, contine: 
instrument de masura compatibil cu 
detectorul de radiatii Gamma cu cristal 
NaI(TI), cablu USB intre detector si 
calculator, software pentru conectarea 
la computer a sondei detectorului de 
radiatii prin cablu USB, conform 
specificatie tehnica anexata 

buc 1 


