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LOT 1 

 

LOT 2 

Nr. 
crt. Denumire produs UM Cant. 

1 Folie calibrare 12µm, 605-605 cu certificat de calibrare de la producator 
ISO 9001 buc 10 

2 Sonda Fischer FTA 3.3 HL3 cu certificat de calibrare de la producator buc 1 

3 
Adaptor E-Probe to F-Probe, adaptor de trecere de la mufele E-
Probe la mufele F-Probe  - unitate de adaptare pentru conectarea 
unei Sonde FTA 3.3 HL3 

buc 1 

 

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

  

3. Produsele vor fi ambalate si etichetate corespunzator, cu certificate de calibrare 
de la producator; 

  

4. Produsele vor fi insotite la livrare de factura, declaratie de conformitate, certificat 
de calitate si garantie; 

 

5. Termen de livrare: 8 saptamani; 
6. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fara alte costuri suplimentare; 
7. Conditii de plata: O.P. la 30 de zile. 
8. Achizitia se va efectua pe baza criteriului "pretul cel mai scazut pe fiecare lot". 

 

Nr. 
crt. Denumire produs UM Cant. 

1 Traductor ZHHD-DT31PS-500 kHz - 1MHz, detasabil tip creion, 
armat, lungime varf 1.25 inch, frecventa 500 kHz - 1MHz buc 2 

2 
Adaptor cablu ZHHP-DTPH-2-6-4PA, lungime maner 2 inch, 
compatibil cu toate traductoarele cu 3 pini, lungime cablu 6 picioare 
cu conector 4 pini Amphenol pentru testare MIZ-22/28 

buc 2 

3 Cablu extensie ZEC-EXT-PRB-4 PIN_HIGH PERF_30FT, extensie 
traductor lungime 30 picioare, 4 pini buc 2 


