
 Necesar produse 
1 

Finet alb, 100% bbc, 1.5m latime, densitate 
170gr/mp, 40m/rola 

680 ml 

2 
Tifon alb, 100% bbc, 0.9m latime, densitate 
48gr/mp, 100m/rola 

500 ml 

3 
Lavete albe de bbc fara scame, surfilate 
30x60 

5000 buc 

4 
Lavete albe de bbc fara scame, uz industrial 
30x60 

2500 buc 

5 Lavete tesute de bbc 50x20 2100 buc 

6 
Manusi chirurgicale latex pudrate, 
100buc/cutie 

7300 per 

7 
Manusi chirurgicale sterile pudrate din latex 
de unica folosinta, ambalate individual (1per 
= 2buc) 

810 set 

8 
Manusi din bbc cu aplicatii punctiforme 
groase din pvc (o singura fata-palma, 
degete), manseta elastica 

3000 per 

9 
Manusi din bbc, tricot mediu, culoare natur, 
manseta elastica 

950 per 

10 
Manusi menaj din latex natural, strat subtire 
de bbc la interior 

700 per 

11 
Manusi nitril  nepudrate, negre/albastre, 
100buc/cutie 

6700 per 

 

A.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”"    
         



 Necesar produse 
2. Livrarea produselor se va face numai in urma primirii unei comenzi emise de RATEN ICN Pitesti. 
            

3. Produsele vor fi insotite la livrare de factura, certificat de calitate si declaratie de conformitate. 
            

4. Termen de livrare: 5 zile lucratoare de la comanda ferma.      
       

5. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fara alte costuri suplimentare printr-un reprezentant 
autorizat al firmei.           
  

6. Conditii de plata: O.P. la 30 de zile.         
    

7. Achizitia se va efectua pe baza criteriului "pretul cel mai scazut pe produs".    
         

 

             
             


