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1 CANDU OWNERS GROUP INC Bulk Procurement of IN - Core Flux Detector Bulk Procurement of IN - Core Flux Detector 975/29.09.2017 Exceptie de la 
Legea 99/2017

n/a n/a 1,082,556.00 CAD n/a 29.09.2017 18 luni

1 GMB COMPUTERS Servicii de internet pentru Sucursala CNE 
Cernavoda pentru o perioada de 48 luni

Servicii de internet pentru Sucursala CNE 
Cernavoda pentru o perioada de 48 luni

800/24.07.2017 PS n/a 404077 236,640.00 EURO n/a 01.10.2017 48 luni

2 DAVI COMFIRE Servicii de prevenire si stingere incendii si 
servicii suport pentru limitarea consecintelor 
altor situatii de urgenta care pot surveni pe 
amplasamentul CNE Cernavoda

Servicii de prevenire si stingere incendii si 
servicii suport pentru limitarea 
consecintelor altor situatii de urgenta care 
pot surveni pe amplasamentul CNE 
Cernavoda

815/26.07.2017 LD n/a 172974 7,365,415.00 LEI n/a 27.07.2017 25 luni

3 ENERGOTECH Servicii de conservare pentru piesele de  
schimb si echipamentele existente in 
depozitele CNE Cernavoda

Servicii de conservare pentru piesele de  
schimb si echipamentele existente in 
depozitele CNE Cernavoda

881/28.08.2017 LD n/a 174833 1,196,927.00 LEI n/a 31.08.2017 25 luni

4 GMB COMPUTERS Servicii suport tehnic, asistenta/consultanta 
tehnica software si mentenanta preventiva si 
corectiva (interventii la cerere) pentru sistemul 
de gestiune a bazelor de date Informix Dynamic 
Server – Work Grop Edition (11.70 FC8W1GE 
sau superior)

Servicii suport tehnic, asistenta/consultanta 
tehnica software si mentenanta preventiva 
si corectiva (interventii la cerere) pentru 
sistemul de gestiune a bazelor de date 
Informix Dynamic Server – Work Grop 
Edition (11.70 FC8W1GE sau superior)

920/14.09.2017 PS n/a 407972 786,000.00 LEI n/a 02.10.2017 49 luni

5 VEOLIA ENERGIE ROMANIA Servicii de intretinere si reparatii pentru 
asigurarea functionarii in parametrii de proiect 
a 8 unitati de refrigerare de fabricatie York de la 
Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda

Servicii de intretinere si reparatii pentru 
asigurarea functionarii in parametrii de 
proiect a 8 unitati de refrigerare de 
fabricatie York de la Unitatile 1 si 2 CNE 
Cernavoda

940/21.09.2017 LD n/a 173228 869,132.93 EURO n/a 25.09.2017 49 luni

6 MECRO SYSTEM Servicii de intretinere (preventiva si corectiva) 
pentru echipamentele Varian si Cecil din 
Laboratorul Chimic

Servicii de intretinere (preventiva si 
corectiva) pentru echipamentele Varian si 
Cecil din Laboratorul Chimic

956/28.09.2017 LD n/a 175143 102,254.55 EURO n/a 28.09.2017 48 luni

Nota:

LEGENDA:
PS Procedura simplificata
LD Licitatie deschisa
NFIP Negociere fara invitatie prealabila la o procedura 

concurentiala de ofertare

*Pe cât posibil, la rubrica "Obiectul contractului", se va preciza în ce a constat contractul de achiziţie, într-o manieră cat mai 
riguroasă (ex: servicii pentru evaluarea performanţei a cinci instalaţii de tipul xyz).

S.N.NUCLEARELECTRICA S.A.

Valoarea iniţială a contractului  
(lei/eur/usd/cad)

Servicii

Raport de informare aferent trim. III 2017 privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile de 
bunuri si lucrari), si respectiv de 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii)

Bunuri
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