S.N.NUCLEARELECTRICA S.A.

Nr.
crt.

Numele contractorului

Raport de informare aferent trim. IV 2015 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).

Durata finală
a contractului
(în luni).

Bunuri
1

2

HANA COM IMPEX

994/09.10.2015

NFAP

n/a

n/a

803.756

EURO

n/a

09.10.2015

35 luni

n/a

1125/11.11.2015

NFAP

n/a

n/a

11.066.280

LEI

11.095.440

11.11.2015

Pana la
18.12.2015

n/a

1396/30.12.2015

LD

n/a

159265/07.05.2015

79.717.662,04

LEI

n/a

30.12.2015

18 luni

n/a

Servicii de internet pentru CNE Cernavoda Servicii de internet pentru CNE Cernavoda

954/01.10.2015

CO

n/a

377294/31.07.2015

126.720

EURO

n/a

01.10.2015

24 luni

n/a

Servicii de inginerie pentru evaluarea
impactului modernizarii MSR - urilor
asupra circuitului de drenaj MSR si a
influentei reducerii presiunii in generatorii
de abur cu 100-150 kPa in circuitul
secundar BOP
Servicii de asistenta/consultanta juridica,
financiara si tehnica in legatura cu
proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda

Servicii de inginerie pentru evaluarea
impactului modernizarii MSR - urilor asupra
circuitului de drenaj MSR si a influentei
reducerii presiunii in generatorii de abur cu
100-150 kPa in circuitul secundar BOP

1005/09.10.2015

NFAP

n/a

n/a

285.000

EURO

n/a

09.10.2015

15 luni

n/a

Servicii de asistenta/consultanta juridica,
financiara si tehnica in legatura cu proiectul
Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda

1051/26.10.2015

NCAP

n/a

159717/23.05.2015

1.080.000

EURO

n/a

26.10.2015

36 luni

n/a

Servicii complete pentru instalare de noi
Porti de Acces (Guri de vizitare) in zona
Camerei de Admisie Apa de
alimentare/preincalzitor in generatorii de
abur
Servicii de upgrade pentru echipamentul
Whole Body Counter - masuratori IN VIVO,
model FASTSCAN

Servicii complete pentru instalare de noi
Porti de Acces (Guri de vizitare) in zona
Camerei de Admisie Apa de
alimentare/preincalzitor in generatorii de
abur
Servicii de upgrade pentru echipamentul
Whole Body Counter - masuratori IN VIVO,
model FASTSCAN

1100/03.11.2015

NFAP

n/a

n/a

2.985.587

CAD

n/a

03.11.2015

28 luni

n/a

1173/23.11.2015

NFAP

n/a

n/a

145.000

USD

n/a

23.11.2015

3 luni

n/a

Servicii de asistenta in inginerie pentru
retehnologizarea si extinderea duratei de
viata a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda

Servicii de asistenta in inginerie pentru
retehnologizarea si extinderea duratei de
viata a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda

1374/28.12.2015

CO

n/a

375171/15.06.2015

482.158,50

LEI

n/a

28.12.2015

18 luni

n/a

Retehnologizarea sistemelor de curatare
cu bile ale camerelor de apa E si F ale
condensatorului Unitatii 1 de la CNE
Cernavoda
ADMINISTRATIA NATIONALA Apa grea pentru completarea rezervei la
Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda
A REZERVELOR DE STAT SI
PROBLEME SPECIALE

Retehnologizarea sistemelor de curatare cu
bile ale camerelor de apa E si F ale
condensatorului Unitatii 1 de la CNE
Cernavoda
Apa grea pentru completarea rezervei la
Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda

Lucrari
3

ASOCIERE: GENERAL
CONCRETE,
ENERGOMONTAJ, ISPE

Servicii
4 ASOCIERE: GMB
COMPUTERS, ISEC
ASSOCIATES
5 ANSALDO NUCLEARE

6

7

ASOCIERE: DELOITTE
CONSULTANTA, ELCOMEX
IEA, SOCIETATEA CIVILA DE
AVOCATI PELI FILIP
BWXT

8

CANBERRA PACKARD
ROMANIA

9

AMEC FOSTER WHEELER
NUCLEAR RO

Lucrari necesare pentru schimbarea
destinatiei constructiilor existente pe
amplasamentul U5 din cel pentru o
centrala nuclearoelectrica, in cel pentru
alte obiective suport utile pe durata de
viata a U1 si U2 in functiune si viitoarelor
U3 si U4 ale CNE Cernavoda in scopul
asigurarii functionarii lor in conditii de
securitate nucleara si indeplinirea tuturor
cerintelor legale

Lucrari necesare pentru schimbarea
destinatiei constructiilor existente pe
amplasamentul U5 din cel pentru o centrala
nuclearoelectrica, in cel pentru alte
obiective suport utile pe durata de viata a
U1 si U2 in functiune si viitoarelor U3 si U4
ale CNE Cernavoda in scopul asigurarii
functionarii lor in conditii de securitate
nucleara si indeplinirea tuturor cerintelor
legale

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 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).

Durata finală
a contractului
(în luni).

10

ADMINISTRATIA NATIONALA Utilizarea/exploatarea resurselor de apa de Utilizarea/exploatarea resurselor de apa de
suprafata si/sau subterane - Utilizare apa suprafata si/sau subterane - Utilizare apa
"APELE ROMANE"
din Dunare pentru centrala nucleara
din Dunare pentru centrala nucleara

1392/30.12.2015

Exceptie OUG
34/2006

n/a

n/a

56.504.592

LEI

n/a

01.01.2016

12 luni

n/a

11

COMPANIA NATIONALA
Servicii de tranzitare apa de racire prin
ADMINISTRATIA CANALELOR bieful I si II CDMN pentru anul 2016
NAVIGABILE

1393/30.12.2015

Exceptie OUG
34/2006

n/a

n/a

1.041.944,44

LEI

5.329.615,15

01.01.2016

12 luni

n/a

Servicii de tranzitare apa de racire prin
bieful I si II CDMN pentru anul 2016

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).

