
Nr. crt. Denumire produs Cantitate UM 
1 Acetilena 1.8 30 kg 
2 Azot 5.0 extra  120 m3 
3 Argon de sudura special 4.8  96 m3 
4 Argon spectral 5.0 160 m3 
5 Amestec gaz P10 (Ar+10%CH4 ) 45 m3 
6 Hidrogen tehnic 4.5  30 m3 
7 Hidrogen 6.0  20 m3 
8 Heliu 6.0 18 m3 
9 Oxigen tehnic 2.5 60 m3 

10 Amestec gaz  Ar 94% + O2 6% 7,5 m3 
11 Amestec gaz Ar 95% + Hidrogen 5% 7,5 m3 
12 Gaz pentru sudura TIG ( He 90% + Ar 10%) 7,5 m3 
13 Ameste Heliu 75%-Ar 25% 7,5 m3 
14 Dioxid de Carbon 2.7 37,5 kg 
15 Oxigen medicinal 2.6 6 m3 
16 Amestec  Ar 82% +CO2 18% 35 m3 
17 Manopera schimbare robinet  1 buc 
18 Contravaloare robinet  1 buc 
19 Schimbare capac butelie  1 buc 
20 Vopsire butelie 1 buc 
21 Verificare ISCIR butelie gaze tehnice/amestecuri 1 buc 
22 Verificare ISCIR butelie acetilena 1 buc 
23 Transport ridicare butelii goale/ livrare butelii 

pline   
7 cursa 

24 Chirie recipienti proprietate furnizor 
(lei/zi/butelie) 

50 zile/1 
butelie 

 

  
Conditii de achizitie:           
    

1. Furnizarea azotului lichid se va face in baza unui contract incheiat intre parti.     

"2. 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”."     



3. Cantitatile sunt  estimate si nu sunt obligatorii, acestea se vor stabili functie de necesitatile RATEN ICN 
Pitesti.              

4. Preţul ofertat va rămâne ferm pe tot parcursul anului 2022.        

5.  In cazul in care RATEN ICN Pitesti va avea nevoie si de alte tipuri de gaze imbuteliate ce nu au fost 
mentionate la momentul achizitiei in SICAP preturile unitare vor fi negociate prin SICAP si pentru 
acestea.             

6. Firma declarata castigatoare trebuie sa asigure:        

- Livrarea tuturor tipurilor de gaze tehnice si la specificatiile tehnice convenite;    

- Livrarea gazelor tehnice in butelii proprietate RATEN ICN, iar in eventualitatea lipsei acestora  in  
butelii proprietate furnizor;           

- Eliberarea fisei tehnice de securitate si a buletinelor de analiza a puritatii gazelor furnizate;  

- Plata se face cu ordin de plata. Scadenta pentru facturile acceptate la plata este de 30 zile de la 
data emiterii acestora, în conditiile receptionarii produselor furnizate;      

- Livrarea se face de catre Furnizor la sediul Beneficiarului pe baza unor comenzi ferme emise de 
Beneficiar;             

- Transportul este asigurat de catre Furnizor (preluare butelii goale - livrarea de butelii pline de la 
si la sediul RATEN ICN );            

- Termen de livrare: 3 - 45 zile lucratoare de la predarea buteliilor goale in vederea incarcarii, in 
functie de tipul gazului;           
   

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


