S.N.NUCLEARELECTRICA S.A.

Nr.
crt.

Numele contractorului

Raport de informare aferent trim. III 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)

5.300 kg Apa grea necesara completarii rezervei
pentru Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda

682/05.07.2018

NFIP

n/a

n/a

10,316,132

914/19.07.2018

Exceptie Legea
99/2016

n/a

n/a

Valoare estimata:
545,040,000

Valoarea
contractului
dupa
eventuale acte
aditionale (în
RON)

Data începerii
contractului

Durata contractului
stabilita initial (în
luni).

LEI

05.07.2018

3 luni

LEI

10.08.2018

36 luni

PRODUSE
1

ADMINISTRATIA NATIONALA A
5.300 kg Apa grea necesara completarii rezervei
REZERVELEOR DE STAT SI PROBLEME
pentru Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda
SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 515

2

COMPANIA NATIONALA A URANIULUI

720.000 +/- 0.5% kg de Uraniu natural sub forma 720.000 +/- 0.5% kg de Uraniu natural sub
de Pulbere sinterizabila de UO2
forma de Pulbere sinterizabila de UO2

(Pret unitar 757 Lei/kg
U in UO2 x 720.000 +/0.5 % Kg)

3

CAMECO MARKETING INC.

720.000 +/- 0.5% kg de Uraniu natural sub forma 720.000 +/- 0.5% kg de Uraniu natural sub
de Pulbere sinterizabila de UO2 . Comanda nr. 1: forma de Pulbere sinterizabila de UO2
160.000 +/- 0.5% kg de Uraniu natural sub forma
de Pulbere sinterizabila de UO2 (Patru livrari in
perioada sept 2018-martie 2019)

915/19.07.2018

Exceptie Legea
99/2016

n/a

n/a

Valoare estimata:
68,400,000
(Pret unitar 95
USD/kg U in UO2 x
720.000 +/- 0.5 % kg)

USD

10.08.2018

36 luni

4

OMV PETROM MARKETING

Carburanti pentru parcul auto al Societatii
Nationale Nuclearelectrica SA (SNN) pe baza de
Bonuri Valorice pentru Carburanti Auto (BVCA)

1054/03.09.2018

LD

n/a

CN1002180/10.07.2018

2,351,470.59

LEI

17.09.2018

24 luni

Servicii de proiectare, inginerie, integrare,
testare si punere in functiune pentru extinderea
sistemelor de recenzare electronica si
monitorizare video pentru Unitatea 2,
conectarea lor la CCUA si CCUAA, si asigurarea
protectiei fizice a CCUAA, cf. legislatiei in
vigoare
Servicii de administrare desene si control
Servicii de administrare desene si control
documente
documente
Servicii de preluare si tratare (decontaminare) a Servicii de preluare si tratare (decontaminare) a
deseurilor lichide apoase radioactive rezultate din deseurilor lichide apoase radioactive rezultate
operarea CNE Cernavoda, solidificare si transferul din operarea CNE Cernavoda, solidificare si
deseurilor radioactive secundare rezultate din
transferul deseurilor radioactive secundare
tratare la Depozitul National de Deseuri
rezultate din tratare la Depozitul National de
Radioactive Baita-Bihor, in vederea depozitarii
Deseuri Radioactive Baita-Bihor, in vederea
definitive
depozitarii definitive

649/02.07.2018

NFAP OUG 114/2011

n/a

n/a

427,530

EURO

12.07.2018

60 luni

773/06.07.2018

LD

n/a

184563/21.04.2018

7,201,976.64

LEI

10.07.2018

25 luni

882/16.08.2018

PS

n/a

427497/23.04.2018

413,880

EURO

16.08.2018

4 ani si 2 luni

SERVICII
1 UTI GRUP

Carburanti pentru parcul auto al Societatii
Nationale Nuclearelectrica SA (SNN) pe baza de
Bonuri Valorice pentru Carburanti Auto (BVCA)

Servicii de proiectare, inginerie, integrare, testare
si punere in functiune pentru extinderea
sistemelor de recenzare electronica si
monitorizare video pentru Unitatea 2, conectarea
lor la CCUA si CCUAA, si asigurarea protectiei
fizice a CCUAA, cf. legislatiei in vigoare

2

ROEL

3

RATEN - ICN

4

UTI GRUP

Servicii de întretinere preventiva, predictiva si
corectiva pentru subsistemele de securitate
periferice aferente Sistemului de Protectie Fizica
CNE Cernavoda

Servicii de întretinere preventiva, predictiva si
corectiva pentru subsistemele de securitate
periferice aferente Sistemului de Protectie Fizica
CNE Cernavoda

923/19.07.2018

LR OUG 114/2011

n/a

179577/11.10.2017

5,934,765.07

LEI

31.07.2018

36 luni

5

CANDU ENERGY INC.

NFIP

n/a

n/a

152,000

CAD

10.09.2018

12 luni

ELCOMEX IEA

Prelungirea dreptului de utilizare a codurilor de
calcul CATHENA si NUCIRC
Servicii de verificare si intretinere a masinilor
automate de sudura de la CNE Cernavoda,
impreuna cu servicii de sudare automata a
capacelor de la cosurile cu combustibil ars

947/26.07.2018

6

Prelungirea dreptului de utilizare a codurilor de
calcul CATHENA si NUCIRC
Servicii de verificare si intretinere a masinilor
automate de sudura de la CNE Cernavoda,
impreuna cu servicii de sudare automata a
capacelor de la cosurile cu combustibil ars

983/06.08.2018

PS

n/a

SCN1005464/22.06.2018

920,900

LEI

10.09.2018

48 luni

7

ROEL

Servicii de tehnoredactare computerizata de
documente si alte activitati conexe

Servicii de tehnoredactare computerizata de
documente si alte activitati conexe

1021/20.08.2018

LD

n/a

CN1000832/31.05.2018

6,656,307.84

LEI

31.08.2018

25 luni

Nr.
crt.

Numele contractorului

8

TUV AUSTRIA ROMANIA
COMPCONTROL ING

9

ATLANTIS MAR GROUP

10

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
PAMANTULUI (INCDFP)

Obiectul contractului

Titlul contractului

NFAP
LR

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).

Servicii de examinari nedistructive pentru
perioadele de functionare si opriri ale CNE
Cernavoda
Servicii de inspectii si activitati subacvatice la
obiectivele si echipamentele CNE Cernavoda

Servicii de examinari nedistructive pentru
perioadele de functionare si opriri ale CNE
Cernavoda
Servicii de inspectii si activitati subacvatice la
obiectivele si echipamentele CNE Cernavoda

1024/20.08.2018

LD

n/a

182891/21.02.2018

5,607,113.08

LEI

22.08.2018

48 luni

1025/20.08.2018

PS

n/a

427689/25.04.2018

1,499,995

LEI

27.08.2018

48 luni

Servicii de inginerie seismica, prelucrarea si
interpretarea rezultatelor pentru monitorizarea
seismica a structurilor si a amplasamentului CNE
Cernavoda

Servicii de inginerie seismica, prelucrarea si
interpretarea rezultatelor pentru monitorizarea
seismica a structurilor si a amplasamentului CNE
Cernavoda

1050/11.09.2018

NFIP

n/a

n/a

467,640

LEI

11.09.2018

48 luni

*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

Nr. si data contract

Procedura simplificata
Licitatie deschisa
Negociere fara invitatie prealabila la o procedura
concurentiala de ofertare
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare
Licitatie restransa

