
Necesar Imprimante, Scannere si piese de schimb ale acestora 

Nr. 
crt. Denumire produs UM Cant. 

1 

Aparat pentru inscriptionat etichete, termal printer, directia de printare 
orizontala, verticala, interfata USB, display LCD, LCD contrast 5 levels, 
16 caractere x 2 linii, standard TZ tape cassette, OS Win XP, Vista, 7, 
HDD 70MB, PT-E550WVP 

buc 1 

2 
Imprimanta InkJet CISS  L1300, functii: printare, USB, format suportat 
A3, mod imprimare: Inkjet color, cablu de alimentare si cartus de 
configurare inclus 

buc 1 

3 
Imprimanta InkJet CISS  L1210, functii: printare, USB, format suportat  
A4, mod imprimare: Inkjet color, cablu de alimentare si cartus de 
configurare inclus 

buc 5 

4 

Multifunctionala  Laser  MFP M227sdn/M234sdn,  monocrom, functii: 
printare, copiere, scanare, format suportat: A4, mod printare: laser 
monocrom, conectivitate: USB, retea, duplex automat, display LCD, 
cablu de alimentare si toner de configurare inclus 

buc 19 

5 
Multifunctionala Laser MFP M438n monocrom, functii: printare, 
copiere, scanare, interfata:USB, format suportat A3, mod imprimare: 
Laser monocrom, cablu de alimentare si toner de configurare inclus 

buc 4 

6 Cablu USB 2.0/A-B pentru imprimante 3m buc 10 
 

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

    

3. Produsul va fi insotit la livrare de factura, declaratie de conformitate, certificat de 
calitate si garantie; 

  

4. Termen de livrare: 1-5 luni;  

5. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fara alte costuri suplimentare;  

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

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


