
Necesar Mobilier laborator 

 

TOTAL achizitie      29.803,17 LEI 

"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”;"    
             
    

Nr.        crt. Denumire produs Cod CPV UM

1

Birou calculator cu polita 
tastatura, corp cu 1 usa+1 sertar 
si corp pentru unitate 115x60x82 
cm, culoare sonoma

5 buc

2

Birou calculator cu polita 
tastatura, corp cu 1 usa+1 sertar 
si corp pentru unitate 115x60x82 
cm, culoare cires

1 buc

3 Casetiera cu 3 sertare si roti, 
culoare cires (410x480x540mm)

27 buc

4 Birou 1400x800x750mm, culoare 
cires

16 buc

5 Birou 1300x650x750mm, culoare 
cires

3 buc

6 Birou 1200x680x770mm, culoare 
sonoma

2 buc

7
Etajeta inalta cu 5 polite fara usa, 
1800x350x400mm, culoare cires 6 buc

8
Dulap cu 2 usi si 4 polite, culoare 
cires (1800x800x360 mm) 9 buc

9
Biblioraft cu usi inferioare si 2 
polite, 70x32x200 cm, culoare 
cires

2 buc

10
Dulap mediu cu 2 usi si 2 polite, 
culoare cires, (1100x800x360mm) 7 buc

11
Masa centrala conferinta 
2000x1200x750mm, culoare cires 1 buc

12 Scaun birou ergonomic Pluto, 
rotativ, negru

40 buc
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2. Oferta va avea pretul ferm in lei;         
          

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

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

5. Preturile vor avea inclus montajul la sediul Institutului; Material: pal melaminat cu grosimea de 18 
mm, cant ABS la muchiile active;         
            

6. Termen de livrare: 15 zile de la comanda ferma;       
              

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 face pe baza pretului cel mai scazut pe produs.      
             
  

 

 

 

 

 

 

 

 


