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NOTA DE CALCUL 
       

valoarea estimata a achizitiei 
Poz. 4, ICN Investitii – Ed. 2, rev. 4, Fonduri proprii –Achizitie directa - PAAP 2021  

       
Estimam ca valoarea achizitiei este de: 45819,42 lei fara TVA                        
       
Nr.      
crt.                       Denumire produs Cod CPV UM Cant. P/U fara 

TVA 
Valoare  fara 

TVA 

1 Camera video subacvatica cu sistem de 
control 32323300-6 buc 1 45819,42 45819,42 

 TOTAL 45819,42 lei 

Stabilirea valorii estimate a fost facuta in urma testarii pietei prin oferte tehnico-economice transmise 
pe e-mail; 

Achiziţionarea se va face pe bază de comanda/contract de la firma câştigătoare conform cu Raportul 
achizitiei directe din SEAP; 

Caracteristicile tehnice si functionale ale produsului sunt conform Specificatiei Tehnice nr. 
12421/25.06.2021.  

 
 CERINŢE DE ASIGURAREA CALITĂŢII:    
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 ISO9001:2015” 
 
 CERINTE MINIME SI OBLIGATORII : 
- Produsul va fi insotit la livrare de: Factura, Certificat de calitate, Certificat de conformitate, 

Certificat de garantie, Fisa tehnica produs,  Manual de utilizare in limba romana. 
- Receptia, punerea in functiune se va face la sediul beneficiarului;  
- Termen de livrare: 3-4 saptamani  de la comanda fermă; 
- Livrarea se va face la sediul RATEN ICN din Mioveni fără alte costuri suplimentare; 
- Condiţii de plată: cu OP la 30 de zile de la punerea în funcţiune. 

 
Sef Birou Investiţii      Responsabil comanda Sectia 2 
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