Necesar produse
Nr.
crt.

Denumire produs

UM

Cant.

1

Vas TFMTM-PTFE (de interior) cu capac de teflon pentru vasele DAK-100, pentru
digestorul Speedwave Xpert, BERGHOF (DAK-100), p/n 5303287; 5308060

buc

24

2

Capac cu control optic al presiunii pentru digestor Speedwave Xpert, BERGHOF
(DAK/100), p/n 5304780

buc

8

3

Discuri de rupere: ϕ 24 mm, 0,005 mm, din Titan, rezistente la presiune de 100bar, pentru
capacul de teflon al vasului TFMTM-PTFE (de interior) aferent digestorului Speedwave
Xpert, BERGHOF (DAK-100); 10buc/set, p/n 5308040

set

2,00

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 ISO9001:2015”
2. Livrarea produselor se va face integral in urma primirii unei comenzi emise de
RATEN ICN Pitesti, conform termenului asumat de furnizor prin oferta.
3. Furnizorul garanteaza ca produsele livrate vor fi in conformitate cu toate specificatiile si cerintele convenite, ca
acestea vor indeplini specificatiile tehnice solicitate de beneficiar.
4. Furnizorul va transmite beneficiarului la data livrarii produselor, toate documentatiile
tehnice precum ,declaratia de conformitate,certificate de garantie.
5. Daca la receptie se constata ca in ceea ce priveste comanda Beneficiarului, aceasta nu este onorata in integralitate
privind cantitatea, nu respecta termenul de livrare convenit sau prezinta abateri de la specificatia tehnica, beneficiarul va
respinge intreaga livrare, notificand in scris catre Furnizor motivul respingerii, iar returnarea produselor se va face pe
cheltuiala furnizorului. In cazul acesta furnizorul vinovat va fi introdus in lista furnizorilor neagreati si exclus pe viitor de la
alte achizitii, iar beneficiarul va achizitiona produsele de la un alt furnizor.
6. Termen de livrare: 30 zile.
7. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fara alte costuri suplimentare .
8. Conditii de plata: OP la 30 de zile
9. Achizitia se va efectua pe baza criteriului pretul cel mai scazut pe pachet.

