
Achiziție dotări echipamente laborator analize structurale
-12 loturi

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA 
Cod de identificare fiscala: RO 32306920; Adresa: Strada: Câmpului , nr. 1; Oraşul Mioveni; Localitatea: Mioveni; Cod NUTS: RO311 Argeş;
Cod postal: 115400; Tara: Romania; Persoana de contact: ANGELICA POPESCU; Telefon: +40 740257891; Fax: +40 248207032; E-mail:
achizitii@raten.ro; Adresa internet: (URL) www.raten.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161611
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achiziție dotări echipamente laborator analize structurale -12 loturi
Numar referinta: 32306920_2022-3P

 
II.1.2) Cod CPV principal
38000000-5 Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achiziționarea unor echipamente de laborator de analize structrurale sunt  necesare pentru implementarea Proiectului
"ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente şi teste termohidraulice)
şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS 2014+: 126159, Cod apel:
POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Pentru punerea în practică a unui laborator este esenţial şi fundamental să fie studiate fenomenele chimice care se produc în
plumbul topit şi să fie dezvoltate metode capabile să controleze aceste fenomene (aspecte referitoare la chimia agentului de răcire).
În principiu, aspectele cheie care trebuie să fie studiate şi dezvoltate pentru a susţine din punct de vedere tehnic activitatea de
proiectare a sistemelor ATHENA, ALFRED şi LFR sunt reprezentate de controlul şi monitorizarea chimiei agentului de răcire (în
particular, a concentraţiei oxigenului în metalul lichid), de interacţia dintre metalul lichid şi materialele structurale, precum şi de
strategiile corespunzătoare de protecţie. Pentru dezvoltarea acestor sisteme studierea tuturor acestor aspecte reprezintă un punct
critic pentru garantarea securităţii operaţionale a sistemelor.
Autoritatea contrctantă va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la orice clarificare solicitată la 11 yile faţă de termenul
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limită de depunere a ofertelor.
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 4546483,17; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate Loturile

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Difractometru de raze X – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38530000-9 Aparate de difractie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul  de analize structurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1047481; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 Balanţă analitică – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38311100-9 Balante analitice electronice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul  de analize structurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 16671,90; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
3 Baie ultrasonică – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 42943200-0 Bai ultrasonice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1914,70; Moneda: RON
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(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
4 Sistem de digestie cu microunde – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 31711422-7 Echipament cu microunde (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%
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Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 72151,50; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
5 Nişă chimică – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39714000-0 Hote de ventilare sau de reciclare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
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piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.
 

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 31475,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
6 Maşină de şlefuit/lustruit probe (cu cap automat) – 1buc.; Maşină de debitat probe mici – 1buc.; Maşină de debitat probe mari
(450 mm) – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 42611000-2 Masini-unelte cu utilizare speciala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 324130,69; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
7 Mese de laborator cu blat plastic laminat ignifug 1500x800x750 mm – 4 buc;  Mese de laborator cu blat plastic laminat ignifug
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1200x800x750 mm – 5 buc.
 

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39181000-4 Mese de lucru de laborator (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 21229,82; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1051099/11.01.2023] Pagina 9
Generat la: 12.01.2023 08:21



PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC
 

II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
8 Microscop electronic (SEM) – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38511000-0 Microscoape electronice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1103609,73; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
9 Microscop metalografic inversat -1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38513000-4 Microscoape inversate si metalurgice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 382940; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
10 Dulapi reactivi – 2 buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39180000-7 Mobilier de laborator (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 15915,36; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
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Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
11 Presă de înglobat la cald – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 42636000-3 Prese (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 47171,67; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
12 Spectrometru ICP-OES – 1buc.;  Spectrometru de fluorescenţă (XRF) – 1buc.

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38433000-9 Spectrometre (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare: 
Platforma RATEN ICNPlatforma RATEN ICN

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamentele pentru laboratorul de analize structrurale sunt necesare pentru a fi  implementat un Laborator pentru chimia
plumbului (ChemLab) care să poată asigura studiul aspectelor fundamentale şi primordiale legate de operarea sistemelor de tip
piscină cu metal lichid ale ATHENA şi ALFRED.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Garantia tehnica extinsa
Pondere: 10%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1481791; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 7; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: ALFRED – Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentru experimente
şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)" Programul Operaţional de Competivitate, Cod SMIS
2014+: 126159, Cod apel: POC/448/1/1/, Mari infrastructuri de CD.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită următoarele criterii de calificare:
Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea
nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate Constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din
certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
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3. După caz, documentele prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
4. Alte documente edificatoare, după caz. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile
prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente pot fi:
Declaraţie pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terţului susţinător privind evitarea conflictului de interese,
conform Formularului pus la dispoziţie de către autoritatea contractantă. Formularul se va prezenta odată cu DUAE. Ofertantul nu
are voie să aibă drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, să nu se afle în relaţii comerciale cu persoanele
ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa conflictului de interese, completată în conformitate cu documentația de
atribuire se va depune de către toîi ofertanţii odată cu DUAE.
Nota:  În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaraţia privind conflictul de
interese. În cazul în care vor exista subcontractanţi/terţi susţinători, declaraţia privind conflictul de interese va fi prezentată de
fiecare subcontractant/terţ susţinător în parte. Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a unui operator economic,
autoritatea contractantă işi rezervă dreptul de a solicita informaţii direct de la autorităţile competente.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire sunt următoarele: Ion Octavian UŢĂ -Director General RATEN; Sorin APOSTOLICEANU - DirectorEconomic
RATEN; Ioan BARTA - Manager de Proiect RATEN; Alexandru Ion DOBROTĂ - Expert achiziţii publice RATEN; Virgil Ion COJOCARU -
Res. tehnic RATEN; Silviu Augustin BADEA - Res. financiar RATEN; Ioana BOBÎRLĂ - Res. monitorizare și control RATEN; Radu  Florian
PREDUŢ - Asistent manager  RATEN; Angelica MOṢNEAGU - Şef Birou Achiziţii Publice, Investiţii RATEN; Cosmina COSTACHE -
Consilier Juridic RATEN; Daniel Ilie PETRESCU -CS III RATEN ICN; Elena Manuela FULGER - Dr.ing. CSIII- RATEN ICN; Diana DINIAŞI -
CSIII RATEN ICN; Aurel DAVID - ACS RATEN ICN; Valentin LĂUTARU -CS RATEN ICN.
Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă,
precum şi  faptul  că sunt legal  constituiţi,  că nu se află în niciuna dintre situaţiile  de anulare a constituirii  şi  au capacitatea
profesională de a furniza produsele care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
Certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte
domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatului Constatator trebuie să conţină informaţii
reale/actuale la data prezentării  documentului.  În cazul  unei  oferte depusă de către o asociere,  codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC prezentat de fiecare membru al asocierii trebuie să aibă corespondent pentru partea de contract pe care
o va realiza. Din documentul de înregistrare trebuie să reiasă că ofertanţii deţin cod CAEN aferent procedurii de atribuire. Codurile
CAEN ale tuturor membrilor asocierii trebuie să acopere întreg obiectul contractului.
În cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune următoarele documente care să ateste că persoana semnatară este
autorizată:
Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă) 
Persoane juridice/fizice străine:
Pentru a-şi  demonstra capacitatea de exercitare a activităţii  profesionale,  operatorul economic va prezenta documente care
dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, conforme legii tării  de rezidenţă a
operatorului economic.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de
contract pe care o va realiza.
Ofertantul va dovedi că deţine Autorizaţie de Securitate Radiologică (ASR), (valabilă la momentul prezentării), pentru difractometru
de raze x ofertat, (Lot 1), care să ateste exceptarea de la autorizarea utilizării în conformitate cu Legea 111/1996 privind desfăşurarea
în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare cu modificările şi completările ulterioare şi  Normele
Fundamentale  de  Securitate  Radiologică  emise  de  Comisia  Națională  pentru  Controlul  Activităților  Nucleare  (CNCAN).
                                                                                                                 
Ofertantul va dovedi că deţine Autorizaţie de Manipulare şi punere în funcţiune (valabilă la momentul prezentării) pentru firma din
România, autorizată legal de de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) pentru instalarea, montarea,
verificarea, întreținerea, repararea și dezmembrarea tipului de difractometru de raze x ofertat ( Lot 1).
 Având în  vedere  specificul  activității  RATEN,  așa  cum este  el  reglementat  prin  OUG/54/2013 privind unele  măsuri  pentru
reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei
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Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN la articolele:
-ART.3 RATEN are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului științific și tehnic național
pentru domeniul de energetică nucleară în vederea funcționării în condiții de securitate nucleară a instalațiilor aferente domeniului,
dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de redactori nucleari energetici de generație IV, pentru managementul combustibilului
nuclear ars și al deșeurilor radioactive, producția de radioizotopi pentru medicină și industrie, activități de cercetare științifică,
proiectare și  inginerie tehnologică și  pregătirea specialiștilor  în domeniul  nuclear,  dezvoltarea de specialitate în calitate de
organizații tehnice suport ale administrației publice centrale, programe de informare publică, precum și activități specifice cooperării
internaționale în domeniu.
-ART.5 (6) Potrivit reglementărilor legale privind desfășurarea activităților nucleare, RATEN ICN este obiectiv nuclear prin specificul
activităților sale și al instalațiilor nucleare de interes național pe care le deține.
 Autorizaţia de securitate radiologică,  Autorizaţie de Manipulare şi punere în
funcţiune pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul nuclear este documentul emis de
comisie în baza Legii 111/1996 ,,privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea
şi controlul activităţilor nucleare’’  cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor
fundamentale de securitate radiologică ( NSR-01; NSR-03),  prin care se permite titularului să
desfăşoare activităţi nucleare în limitele şi condiţiile menţionate în document şi cu respectarea
prevederilor reglementărilor din domeniul nuclear aplicabile.
Autorizaţia de securitate radiologică,  Autorizaţie de Manipulare şi punere în
funcţiune  se emit la cererea persoanei legal constituite, pentru o activitate din domeniul nuclear sau pentru o practică, în care caz
se precizează activităţile autorizate incluse în acea practică.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 7
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
În scopul  verificării  capacităţii  tehnice a  ofertanţilor  conform art.178 alin.1)  si  179 (a)  din Legea 98/2016 cu modificările  şi
completările ulterioare şi Instrucţiunea 2/2017 ANAP, autoritatea contractantă solicită acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi
de complexitatea produselor ce urmează a fi furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea
contractului, lista principalelor furnizări de produse  din ultimii 3 ani (2019,2020,2021) , conţinând valori, perioade de livrare,
beneficiari,  indiferent dacă aceştia sunt autorităţi  contractante sau clienţi  privati,  însoţită de (certificate/procese verbale de
recepție/documente constatatoare/recomandări etc) emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar,
urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii
ofertelor.
  Pentru calculul preţului contractelor exprimate în alta monedă decât Lei se va folosi cursul stabilit de către părţi în respectivele
contracte (dacă este cazul) sau, în absenţa acestuia, cursul mediu comunicat de către Banca Naţională a României pentru anii în care
au fost derulate contractele în cauză, respectiv ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021).
 Proporţia de subcontractare Informaţii privind asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători (dacă este cazul).
 Ofertanţii vor declara subcontractanţii la momentul depunerii ofertei şi vor completa un DUAE distinct în acest sens (cerinţa valabilă
şi pentru terţul susţinător, dacă există).
 Ofertanţii  vor  prezenta  odată  cu  depunerea  DUAE  angajamentului  terţului  susţinător  (împreună  cu  documente  anexe  la
angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea
acestuia/acestora), acordul de asociere şi acordul de subcontractare.
 Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câştigător
la solicitarea autorităţii contractante.
 Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (2019,2020,2021) a furnizat produse similare de echipamente de laboratoare,
în valoare cumulată de cel puţin valoarea fiecărui lot în parte ofertat, lei fără TVA la nivelul  a maxim  3 contracte.
 Anii solicitaţi pentru experienţa similară vor fi calculaţi prin raportare la data limită de depunere a ofertei, cu menţiunea că modul
de calcul nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunţul de participare publicat. - Ofertanţii clasaţi
pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire vor fi obligaţi să prezinte documente suport (certificate/documente) pentru
susţinerea experienţei similare. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea  obţinerii  unei  certificări/confirmări  din  partea  acestuia,  demonstrarea  livrărilor  de  produse  se  realizează  prin
prezentarea unor facturi, proces verbal de recepţie, orice alt document.
2.) Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,8,9
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
În scopul  verificării  capacităţii  tehnice a  ofertanţilor  conform art.178 alin.1)  si  179 (a)  din Legea 98/2016 cu modificările  şi
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completările ulterioare şi Instrucţiunea 2/2017 ANAP, autoritatea contractantă solicită acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi
de complexitatea produselor ce urmează a fi furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea
contractului, lista principalelor furnizări de produse  din ultimii 3 ani (2019,2020,2021) , conţinând valori, perioade de livrare,
beneficiari,  indiferent dacă aceştia sunt autorităţi  contractante sau clienţi  privati,  însoţită de (certificate/procese verbale de
recepție/documente constatatoare/recomandări etc) emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar,
urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii
ofertelor. Pentru calculul preţului contractelor exprimate în alta monedă decât Lei se va folosi cursul stabilit de către părţi în
respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absenţa acestuia, cursul mediu comunicat de către Banca Naţională a României
pentru anii în care au fost derulate contractele în cauză, respectiv ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021).
 Proporţia de subcontractare Informaţii privind asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători (dacă este cazul).
Ofertanţii vor declara subcontractanţii la momentul depunerii ofertei şi vor completa un DUAE distinct în acest sens (cerinţa valabilă
şi pentru terţul susţinător, dacă există).
Ofertanţii vor prezenta odată cu depunerea DUAE angajamentului terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament,
transmise  acestora  de  către  terţ/terţii  susţinători,  din  care  rezultă  modul  efectiv  în  care  se  va  materializa  susţinerea
acestuia/acestora), acordul de asociere şi acordul de subcontractare.
 Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câştigător
la solicitarea autorităţii contractante.
 Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (2019,2020,2021) a furnizat produse similare de echipamente de laboratoare,
în valoare cumulată de cel puţin valoarea fiecărui lot în parte ofertat, lei fără TVA la nivelul  a maxim  3 contracte.
 Anii solicitaţi pentru experienţa similară vor fi calculaţi prin raportare la data limită de depunere a ofertei, cu menţiunea că modul
de calcul nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunţul de participare publicat. - Ofertanţii clasaţi
pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire vor fi obligaţi să prezinte documente suport (certificate/documente) pentru
susţinerea experienţei similare. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea  obţinerii  unei  certificări/confirmări  din  partea  acestuia,  demonstrarea  livrărilor  de  produse  se  realizează  prin
prezentarea unor facturi, proces verbal de recepţie, orice alt document.
1.) Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,8,9
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul va dovedi implementarea și certificarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în conformitate cu SR EN ISO 9001
sau echivalent. Se vor accepta certificate echivalente emise şi de alte organisme independente din alte state membre UE. - Ofertanul
va prezenta certificat valabil la data depunerii acestuia iar în cazul în care acesta nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele
stabilite, din motive care nu i sunt imputabile Autoritatea Contractantă va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta
în măsura în care probele/dovezile confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de Autoritatea
Contractantă.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
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IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 14.02.2023 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 14.05.2023
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2023; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea  standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
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Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea
contractantă şi asumată de ofertant.
Modul de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu acelaşi preţ:
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere
financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. – art. 138 alin. (2) din H.G.
nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea de clarificări se va transmite prin intermediul S.E.A.P. Noua propunere
financiară se va transmite prin intermediul S.E.A.P. DUAE se poate accesa, în vederea completării de către operatorii economici interesaţi,
prin intermediul SEAP. Formularul DUAE trebuie depus odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă
conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 213104642 /
+40 218900745; E-mail: -Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Eventualele contestaţii se vor depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiilor
este conform art. 8 din Legea 101/2016, respectiv 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul a.c. considerat
nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare
decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare,

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA 
Adresa: Str. Câmpuli nr.1; Localitatea: Mioveni; Cod postal: 115400; Tara: Romania; Telefon: -Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL)
www.raten.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2023
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