S.N.NUCLEARELECTRICA S.A.

Nr.
crt.

Numele contractorului

Raport de informare aferent trim. I 2018 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)
Obiectul contractului

Titlul contractului

Nr. si data contract

Procedura de
achiziţie
aplicată

Numele
beneficiarului
(dacă este
diferit de
autoritatea
contractantă)

Numărul
anunţului/invitatiei de
participare

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

Valoarea
contractului
dupa
eventuale acte
aditionale (în
RON)

Data începerii
contractului

Durata
contractului
stabilita
initial (în
luni).

Bunuri
1

CAMECO MARKETING INC

120.000 kg Uraniu natural sub forma de
pulbere sinterizabila de UO2

120.000 kg Uraniu natural sub forma de
pulbere sinterizabila de UO2

6/05.01.2018

Exceptie Legea
99/2016

n/a

n/a

44,174,520.00

LEI

n/a

05.01.2018

6 luni

2

LINDE GAZ ROMANIA

Gaze tehnice si speciale

Gaze tehnice si speciale

58/30.01.2018

LD

n/a

178989

1,510,119.00

EURO

n/a

05.02.2018

48 luni

3

MATE FIN

Echipamente de radioprotectie

Echipamente de radioprotectie

178/07.03.2018

LD

n/a

179940

1,823,470.24

EURO

n/a

12.03.2018

48 luni

4

TYD ELAN

Chimicale pentru Statia de Tratare Apa

Chimicale pentru Statia de Tratare Apa

273/29.03.2018

LD

n/a

180145

2,804,901.32

LEI

n/a

29.03.2018

48 luni

Servicii de decontaminare/spalare, igienizare si Servicii de decontaminare/spalare, igienizare
intretinere a echipamentelor de radioprotectie si intretinere a echipamentelor de
reutilizabile
radioprotectie reutilizabile

19/15.01.2018

LD

n/a

178448

7,434,535.32

LEI

n/a

17.01.2018

48 luni

Servicii
1 GENERAL CONCRETE

2

COMPANIA NATIONALA A
URANIULUI

Servicii de prelucrare materiale nucleare
neconforme continand uraniu natural
provenite de la sucursala FCN Pitesti, in scopul
recuperarii uraniului sub forma de pulbere
sinterizabila de UO2

Servicii de prelucrare materiale nucleare
neconforme continand uraniu natural
provenite de la sucursala FCN Pitesti, in scopul
recuperarii uraniului sub forma de pulbere
sinterizabila de UO2

43/29.01.2018

Exceptie Legea
99/2016

n/a

n/a

4,748,500.00

LEI

n/a

29.01.2018

12 luni

3

AGER BUSINESS TECH

Servicii tehnice de intretinere IT si reparatii cu
garantarea repunerii în functiune în maxim 24
de ore sau 48 de ore sau 10 zile, dupa cum este
aplicabil, pentru serverele si echipamentele
Hewlett Packard (HP) din dotarea CNE
Cernavoda

Servicii tehnice de intretinere IT si reparatii cu
garantarea repunerii în functiune în maxim 24
de ore sau 48 de ore sau 10 zile, dupa cum
este aplicabil, pentru serverele si
echipamentele Hewlett Packard (HP) din
dotarea CNE Cernavoda

80/07.02.2018

LD

n/a

176923

3,504,944.55

EURO

n/a

14.02.2018

49 luni

4

DUTCH TRUCK SERVICES

Servicii de revizie si reparatii autobuze,
camioane si semiremorci

Servicii de revizie si reparatii autobuze,
camioane si semiremorci

81/07.02.2018

PS

n/a

419467

552,503.20

LEI

n/a

16.02.2018

49 luni

5

MATE FIN

LD

n/a

180673

580,000.00

LEI

n/a

09.02.2018

10 luni

CRANE NUCLEAR INC.

Servicii de monitorizare si supraveghere a
campurilor gamma la nivelul sistemelor active
ale centralei in 2018
Servicii de testare si diagnosticare si servicii de
asistenta tehnica specializata pentru vanele
actionate electric (MOV) si vanele actionate
pneumatic (AOV) din CNE Cernavoda

90/09.02.2018

6

Servicii de monitorizare si supraveghere a
campurilor gamma la nivelul sistemelor active
ale centralei in 2018
Servicii de testare si diagnosticare si servicii de
asistenta tehnica specializata pentru vanele
actionate electric (MOV) si vanele actionate
pneumatic (AOV) din CNE Cernavoda

154/01.03.2018

LD

n/a

173751

2,115,616.00

USD

n/a

08.03.2018

48 luni

Nr.
crt.

Numele contractorului

Obiectul contractului

Titlul contractului

Nr. si data contract

Procedura de
achiziţie
aplicată

Numele
beneficiarului
(dacă este
diferit de
autoritatea
contractantă)

Numărul
anunţului/invitatiei de
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Valoarea iniţială a contractului
(lei/eur/usd/cad)

Valoarea
contractului
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contractului
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contractului
stabilita
initial (în
luni).

7

VILMA CON

Servicii de intretinere, revizii si reparatii a
echipamentelor de stingere a incendiilor

Servicii de intretinere, revizii si reparatii a
echipamentelor de stingere a incendiilor

169/02.03.2018

LD

n/a

179852

568,210.00

LEI

n/a

02.03.2018

24 luni

8

CANDU OWNERS GROUP INC.

Implementarea unui Program Integrat de
Supraveghere Material la tuburile de presiune
din reactor (Pressure Tube Integrated Material
Surveillance Program)

Implementarea unui Program Integrat de
Supraveghere Material la tuburile de presiune
din reactor (Pressure Tube Integrated
Material Surveillance Program)

225/19.03.2018

Exceptie Legea
99/2016

n/a

n/a

2,966,749.00

CAD

n/a

19.03.2018

-

9

ONE STAR SECURITY

Servicii complete de paza civila pentru
obiectivele aferente Unitatilor 3 si 4, Platformei
CNE Cernavoda, Depozitului de materiale SEIRU
si Laboratorului Control Mediu

Servicii complete de paza civila pentru
obiectivele aferente Unitatilor 3 si 4,
Platformei CNE Cernavoda, Depozitului de
materiale SEIRU si Laboratorului Control
Mediu

248/26.03.2018

NFIP

n/a

n/a

4,137,943.68

LEI

n/a

29.03.2018

12 luni

10

ABB

Servicii de intretinere, reparatii, asistenta
tehnica, instruire personal si furnizare piese de
schimb pentru Sistemul de Control Distributie
(DCS) model ABB Symphony Harmony INFI90
de la Unitatea 2 CNE Cermavoda

Servicii de intretinere, reparatii, asistenta
tehnica, instruire personal si furnizare piese
de schimb pentru Sistemul de Control
Distributie (DCS) model ABB Symphony
Harmony INFI90 de la Unitatea 2 CNE
Cermavoda

249/26.03.2018

NFIP

n/a

n/a

733,200.00

EURO

n/a

30.03.2018

49 luni

11

ENERGO SECURENT

Servicii complete de paza civila pentru
obiectivele aferente Unităților 3 si 4, Platformei
CNE Cernavoda, Depozit materiale SEIRU si
Laboratorului Control Mediu

Servicii complete de paza civila pentru
obiectivele aferente Unităților 3 si 4,
Platformei CNE Cernavoda, Depozit materiale
SEIRU si Laboratorului Control Mediu

254/26.03.2018

NFIP

n/a

n/a

877.400,02

LEI

n/a

27.03.2018

105 zile

Nota:
*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).

LEGENDA:
PS
LD
NFIP

Procedura simplificata
Licitatie deschisa
Negociere fara invitatie prealabila la o procedura
concurentiala de ofertare

