
07.02.2022-11.02.2022 Rosatom Genel İhaleleri  

İhale Adı Duyuru 
Bağlantısı 

İhale Son 
Başvuru Tarihi 

İrtibat İhale Özet Bilgileri  

Supply of 
machine for 
metal sheets 
cutting for El-
Dabaa NPP 
facilities by 
NIKIMT-
Atomstroy JSC  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020706681
04  
 
 

 

15.02.2022 / 
18.03.2022  

 
 

buchukurivt@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin El-Dabaa NGS tesislerinde 
metal levhaları kesmek için mekanik 
giyotin makasların temini. 

 

Supply of 
waterproofing 
materials for 
floors and bases 
of the facility 
“Compressor 
building (00UTF) 
Floors and bases 
for equipment” at 
Rooppur NPP, 
NIKIMT-
Atomstroy JSC. 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020706681
05  

15.02.2022 / 
09.03.2022 

shishkinamy@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş’teki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin Ruppur NGS Kompresör 
odasının inşası (00UTF) ve tesisin 
zemin ve temellerinin montajı için 
su yalıtım malzemelerinin temini. 

 

Provision of a 
range of services 
for the delivery of 
construction 
materials and 
equipment by air 
to the border of 
the NRB for the 
construction of 
the Ruppur NPP 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020724331
11  

28.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin inşası 
için Bangladeş sınırına hava 
taşımacılığı ile yapı malzemeleri ve 
ekipmanlarının teslimi dahil bir dizi 
hizmet sağlanması. 

 

Supply of Special 
Clothing and 
other Means of 
Personal 
Protective 
Equipment (PPE) 
for the 
employees of the 
ARE Branch Office 
of NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020706681
06  

18.02.2022 / 
18.03.2022 

post@atomru
s.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır'daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin çalışanları için tulum ve 
kişisel koruyucu ekipman temini. 

 

Specified 
Deliverable(s): 
Supply of Lifting 
Equipment for 
Equipment 
Installation at 
Rooppur NPP 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020706681
07  

15.02.2022 / 
11.03.2022 

post@atomru
s.ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş’teki NIKIMT-Atomstroy 
şubesi tarafından Ruppur NGS 
tesislerinde ekipman kurulumu için 
kaldırma ekipmanı temini. 

 



facilities by the 
PRB Branch Office 
of NIKIMT-
Atomstroy JSC. 
 

 
Provision of 
freight 
forwarding 
services for 
transportation 
and customs 
clearance of parts 
of metal 
structures of 
manhole covers 
for the 
construction of 
NPP "Ruppur" 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020724331
13  

15.02.2022 / 
23.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS’nin inşası 
için rögar kapaklarının metal 
yapılarının parçalarının nakliyesi ve 
gümrük işlemlerine yönelik olarak 
nakliye hizmetlerinin sağlanması. 

 

Provision of 
customs 
clearance 
services and air 
transportation of 
construction 
materials and 
equipment by 
regular cargo 
flights on the 
route 
Sheremetyevo 
Airport, Moscow, 
Russia - Osmani 
Airport, Dhaka, 
People's Republic 
of Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020724331
12  

28.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Sheremetyevo Havaalanı, Moskova, 
Rusya - Osmani Havaalanı, Dakka, 
Bangladeş rotasında inşaat 
malzemeleri ve ekipmanlarının 
düzenli kargo uçuşları ile 
gümrüklenmesi ve hava taşımacılığı 
için hizmetlerin sağlanması. 

 

Removal and 
Disposal of 
Municipal Waste 
 
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020705911
79  

17.02.2022 / 
22.03.2022 

al.kolosov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş'teki Atomstroyeksport 
şubesi için evsel atıkların 
uzaklaştırılması ve bertarafı için 
hizmetlerin sağlanması. 

 

Provision of 
freight 
forwarding 
services for 
transportation 
and customs 
clearance of 
construction 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020724331
15  

28.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin inşası 
için Bangladeş sınırına inşaat 
malzemeleri ve ekipmanlarının 
nakliyesi ve gümrük işlemleri için 
nakliye hizmetleri sağlanması. 

 



materials and 
equipment to the 
border of the 
UXO for the 
construction of 
the Ruppur NPP 
 
 
 

 
Supply of spare 
parts and 
consumables for 
the repair of the 
plasma cutting 
system at the 
Ruppur NPP 
construction site  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020706530
72  

11.02.2022 v.yanushkevic
h@smu-n1.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS plazma 
kesme sistemlerinin onarımı için 
yedek parça ve sarf malzemelerinin 
temini. 

 

Provision of 
services with an 
air diesel 
compressor 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020724331
16  

28.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için hava 
dizel kompresör hizmetlerinin 
sağlanması. 

 

provision of 
services to ensure 
the secondment 
of employees of 
Rosatom Central 
Europe Cft. 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020716720
4004  

11.02.2022 international_
network@ros
atom.ru  

Küçük ölçekli alım. 
  
Rosatom Central Europe Kft 
çalışanları için iş gezileri 
düzenlenmesi amacıyla hizmetlerin 
sağlanması. 

 

supply of diesel 
generator sets for 
Concrete Mortar 
Facility (CMF) for 
the organization 
of the 
construction and 
installation base 
of the El-Dabaa 
NPP for the needs 
of CONCERN 
TITAN-2 JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020710650
39  

24.02.2022 / 
21.03.2022 

lasadykov@ro
satom.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki JSC CONCERN TITAN-2'nin 
ihtiyaçları için El-Dabaa NGS'nin 
inşaat ve kurulum üssünün 
organizasyonunda Beton Harç 
Santralinin (BRH) dizel jeneratör 
setlerinin temini. 

 

Delivery of 
gasoline 
equipment 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020724331
17  

11.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Mısır El-Dabaa NGS için benzin 
ekipmanı temini. 

 



Delivery of deep 
vibrators 
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020824331
18  

14.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için derin 
vibratör temini. 

 

Supply of welding 
equipment for El-
Dabaa NPP 
facilities by 
NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020806681
08  

18.02.2022 / 
18.03.2022 

 

post@atomru
s.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin El-Dabaa NGS tesisleri için 
kaynak ekipmanı temini. 

 

Delivery of 
furniture for the 
staffing of 
residential 
buildings for the 
Branch office of 
ESM JSC in 
Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020806400
39  

16.02.2022 / 
09.03.2022 

ryzhkovich@e
nsm.ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş’teki Energospetsmontazh 
şubesi için konut binalarının 
tamamlanması amacıyla mobilya 
temini. 

 

Delivery of repair 
equipment 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020824331
24  

14.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için onarım 
bileşiminin (beton yüzeyler için 
tamir harcı) temini. 

 

Provision of bus 
services to the 
employees of the 
ARE Branch Office 
of NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020806681
09  

28.02.2022 post@atomru
s.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Mısır'daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin çalışanları için otobüs 
hizmetlerinin sağlanması. 

 

Supply of disc 
shut-off and 
control valves for 
heat installation 
works at a con-
struction site at 
the Rooppur NPP 
in the People’s 
Republic of 
Bangladesh 
 
 
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020806681
11  

18.02.2022 / 
15.03.2022 

varyushkinay
@atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS şantiyesinde 
termal tesisat işleri için kelebek vana 
temini. 

 

Fabrication of 
metal structures 
as per drawings, 
their assembly 
and delivery to 
Rooppur NPP 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020806681
12  

25.02.2022 / 
28.03.2022 

shishkinamy@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için çizimlere 
göre metal yapıların imalatı, montajı 

 



construction site ve temini. 

Supply of profiled 
sheet, fasteners 
and sealant for 
“Demineralizing 
plant build-ing 
(00UGD)” facility 
at Rooppur NPP 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020806681
13  

11.03.2022 kryvulinvi@at
omrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin “Tuzdan 
Arandırma Tesisi binası (00UGD)” 
için profilli sac, bağlantı elemanları 
ve dolgu macunu temini. 

 

Supply of kits for 
rapid system test 
for qualitative 
determination of 
SARS-CoV-2 
antigen by 
chromatographic 
immunoassay 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020905911
86  

28.02.2022 m.zlobin@ase
-ec.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için SARS-
CoV-2 antijeninin kromatografik 
immunoassay ile kalitatif tespitinde 
hızlı test sistemi için kitlerin temini. 

 

Supply of timber 
for Rooppur NPP 
facilities. Power 
Units 1 and 2 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
15  

25.02.2022 / 
25.03.2022 

platonovaps@
atomrus.ru  

Teklifler için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS’nin 1, 2 
No’lu güç ünitelerinin tesisleri için 
kereste temini. 

 

Supply of 
Consumables to 
El-Dabaa NPP 
facilities NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
16  

25.02.2022 / 
25.03.2022 

platonovaps@
atomrus.ru  

Teklifler için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki El-Dabaa NGS NIKIMT-
Atomstroy tesislerine sarf 
malzemelerinin temini. 

 

Delivery of lentil 
leaf 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020924331
25  

15.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 
haddelenmiş metal ürünler temini. 

 

Delivery of 
gypsum plaster 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020924331
26  

15.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için alçı sıva 
temini. 

 

Supply of 
materials for 
work at the 
facilities "Building 
of the Physical 
Protection Center 
(00UXR)", 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
17  

28.02.2022 zakupki@ato
mrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Belarus NGS’nin 2 No’lu güç 
ünitesinin "Fiziksel koruma 
merkezinin inşası (00UXR)", 
"Kontrollü erişim bölgesi (20UKC) 

 



"Nuclear Service 
Building with 
household 
facilities of the 
controlled access 
zone (20UKC) 
bl.2", "Auxiliary 
Building (20UKA) 
bl.2" of the 
Belarusian NPP 

tesislerine sahip nükleer hizmet 
binası", "Yardımcı binası (20UKA)" 
tesislerinde iş yapmak için malzeme 
temini. 

Delivery of tools 
for construction 
work 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020924331
27  

15.02.2022 
 
 

 

snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için inşaat 
aletlerinin temini. 

 

Provision of 
COVID-19 PCR 
testing services 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020905911
90  

25.02.2022 / 
28.03.2022 

n.bredihina@
ase-ec.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş'teki Atomstroyeksport 
şubesinin çalışanları için COVID-19  
test hizmetlerinin sağlanması. 

 

Supply of 
electrotechnical 
products, for the 
construction of a 
temporary 
construction and 
installation base 
of the branch of 
NIKIMT-
Atomstroy, JSC in 
ARE 
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
18  

25.02.2022 / 
29.03.2022 

buchukurivt@
atomrus.ru  

Teklifler için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin ve montaj üssünün inşaatı 
için elektrik ürünlerinin temini. 

 

Delivery of 
furniture for the 
Branch office of 
ESM JSC in 
Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906400
43  

17.02.2022 / 
09.03.2022 

ryzhkovich@e
nsm.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş’teki Energospetsmontazh 
şubesi için mobilya temini. 
 

 

Supply of binding 
wire for El-Dabaa 
NPP facilities 
NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
19  

25.02.2022 / 
29.03.2022 

buchukurivt@
atomrus.ru  

 

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki El-Dabaa NGS NIKIMT-
Atomstroy tesislerine örgü teli 
temini. 

 



(17692/1453) 
Supply of 
pipelines of a 
technical water 
supply system  
 
  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020905911
93  

15.02.2022 / 
11.04.2022 

post@ase-
ec.ru  
 

 

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin 1 No'lu 
güç ünitesinin inşası için endüstriyel 
su temin sisteminin boru hatlarının 
temini. 

 

provision of 
security system 
maintenance 
services by 
Rosatom Central 
Europe Kft 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020916720
4005  

15.02.2022 international_
network@ros
atom.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Rosatom Central Europe Kft. 
Güvenlik sistemlerinin bakımı için 
hizmetlerin sağlanması. 

 

Supply of rolled 
sheet and rolled 
pipes for works at 
“Cable channel of 
the normal 
operation 
system” (01-
08UBZ) at 
Rooppur NPP 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
21  

 

18.02.2022 / 
10.03.2022 

shishkinamy@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin Normal 
işletim sisteminin kablo kanalı (01-
08UBZ) tesisinde çalışmak için 
haddelenmiş sac ve boru temini. 

 

The right to 
conclusion of a 
contrakt for the 
delivery of 
general valves 
(ball valves) 
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020940837
039  

17.02.2022 / 
09.03.2022 

komisarova_o
a@arako.spb.
ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Arako spol. s r.o. için genel vanaların 
(küresel vanalar) teslimi için 
sözleşme akdetme hakkı. 

 

Delivery of 
electrical self-
propelled forklift 
stacker the 
Branch office of 
ESM JSC in 
Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906400
45  

17.02.2022 / 
09.03.2022 

ryzhkovich@e
nsm.ru  
 
 
 

 

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş’teki Energospetsmontazh 
şubesi için elektrikli kendinden 
tahrikli istifleyici-yükleyici temini. 

 

Supply of wired 
net for 
reinforcing works 
for Rooppur NPP 
facilities 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
23  

25.02.2022 / 
25.03.2022 

kryvulinvi@at
omrus.ru  

Teklifler için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS tesislerinde 
güçlendirme işleri için tel örgü 
temini. 

 

Supply of water 
pump and 
submersible 
electric pump for 
El-Dabaa NPP 
facilities of the 
branch of 
NIKIMT-

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
24  

18.02.2022 / 
22.03.2022 

 
 

 

buchukurivt@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy şubesi 
El-Dabaa NGS tesisleri için bir 
motorlu pompa ve bir dalgıç 
elektrikli pompa temini. 

 



Atomstroy JSC 

Supply of PVC 
window units for 
00UGD facility at 
Rooppur NPP 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
25  

04.03.2022 sec-
nrb@atomrus
.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin 00UGD 
tesisi için PVC pencere blokları 
temini. 

 

Delivery of PPE 
from falling from 
a height 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020924331
30  

17.02.2022 / 
23.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 
yüksekten düşmeye karşı kişisel 
koruyucu ekipman temini. 

 

Supply, of 
printing 
equipment and 
consumables for 
the Branch of 
NIKIMT-
Atomstroy JSC in 
the People's 
Republic of 
Bangladesh 
 
 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
26  

04.03.2022 titkinva@ato
mrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş "NIKIMT-Atomstroy" 
şubesi için baskı ekipmanı ve sarf 
malzemelerinin temini. 

 

Delivery of the 
hydraulic 
accumulator of 
the crane rollover 
protection 
cylinder 
LIEBHERR LR 
11350  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021024331
31  

28.02.2022  snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için vinç 
devrilme önleyici silindir LIEBHERR 
LR 11350 hidrolik akümülatörünün 
temini. 

 

Supply of main 
filters for the 
compressed air 
supply system for 
10UGB, 20UGB 
facilities of the 
Belarusian NPP  
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020906681
27  

18.02.2022  zakupki@ato
mrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Belarus NGS’nin 10UGB, 20UGB 
tesisleri için basınçlı hava besleme 
sisteminin ana filtrelerinin temini. 

 



For provision of 
provide fixed-
term, perpetual 
nonexclusive 
rights (licenses) 
to use the 
software 
Autodesk AEC 
Collection, Adobe 
Acrobat 
Professional, 
ABBYY 
FineReader PDF, 
RARLAB WinRAR, 
DameWare 
Remote Support 
for the needs of 
JSC ASE 
Hungarian Branch 
Office  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021005912
01  

22.02.2022 / 
25.03.2022  

al.kolosov@as
e-ec.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Macaristan'daki Atomstroyeksport 
şubesinin ihtiyaçları için Autodesk 
AEC Collection, Adobe Acrobat 
Professional, ABBYY FineReader 
PDF, RARLAB WinRAR, DameWare 
Uzaktan Destek yazılımını kullanmak 
üzere süreli, münhasır olmayan 
kalıcı haklar (lisanslar) sağlanması. 
 

 

Supply of 
computer 
equipment for 
the Branch of JSC 
Atomenergoproe
kt in the People's 
Republic of 
Bangladesh 
(096Pr/ZP-022) 
for the Branch of 
JSC 
Atomenergoproe
kt in the People's 
Republic of 
Bangladesh for 
the Branch of JSC 
Atomenergoproe
kt in the People's 
Republic of 
Bangladesh  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021005912
02  

22.02.2022 / 
25.03.2022  

k.rakhmatullin
@ase-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş'teki Atomenergoproekt 
şubesi için bilgisayar ekipmanı 
temini (096Pr/ZP-022). 

 

Channel delivery  https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021024331
32  

16.02.2022  snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için kanal 
temini. 

 

Provision of audit 
services for the 
accounting 
(financial) 
statements of the 
Branch of JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021006681
28  

31.03.2022  post@atomru
s.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
2021 için Macaristan'daki NIKIMT-
Atomstroy şubesinin muhasebe 
(finansal) tablolarının denetimi 

 



"NIKIMT-
Atomstroy" in 
Hungary for 2021.  

hizmetlerinin sağlanması. 

Delivery of safety 
shoes  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021024331
34  

18.02.2022 / 
10.03.2022  

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için güvenlik 
ayakkabıları temini. 
 

 

Supply of shut-off 
and control 
valves for thermal 
installation works 
at the 
construction site 
of the Ruppur 
NPP in the 
People's Republic 
of Bangladesh.  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021006681
30  

22.02.2022 / 
25.03.2022  

gritsayes@ato
mrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş'teki Ruppur NGS 
şantiyesinde kurulum çalışmaları için 
kelebek vana ve küresel vana temini.
 

 

Delivery of PPE 
for the welder  
 
 
 
 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021024331
36  

17.02.2022 / 
22.02.2022  

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için kaynakçı 
kişisel koruyucu ekipman temini. 
 

 

Supply of 
machine line 
equipment for 
threading of 
reinforcing bars 
by NIKIMT-
Atomstroy, JSC 
branch in the 
Arab Republic of 
Egypt  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021006681
33  

01.03.2022 / 
01.04.2022  

buchukurivt@
atomrus.ru  

Teklifler için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy şubesi 
tarafından takviye çubuklarında diş 
açmak için makine hattı ekipmanının 
temini. 
 

 

Supply of 
suspended facade 
system using 
steel panels for 
«Reactor 
Auxiliary Building 
» (10UKC) facility 
at Rooppur NPP  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021006681
38  

01.03.2022 / 
25.03.2022  

kryvulinvi@at
omrus.ru  

Teklifler için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin Yardımcı 
Reaktör Binası (10UKC) için çelik 
paneller kullanan menteşeli bir 
cephe sisteminin temini. 

 



Lot 
No.12803/54/P-
20 Manufacture 
and supply of air-
tight personnel 
locks  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021010650
49  

28.02.2022 / 
28.03.2022  

info@atomko
mplekt.org  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Macaristan Pakş NGS'nin 5,6 No'lu 
güç ünitelerinin yapımı için hava 
geçirmez personel kilitlerinin üretimi 
ve temini. 

 

Medical Services https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021005912
12  

18.02.2022 / 
10.03.2022 

t.yakshtovich
@niaep.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Belarus NGS için tıbbi bakım 
hizmetleri. 
 

 

Supply of profiled 
sheet and 
component parts 
at D-J gridlines of 
“Controlled-
access area 
workshops 
(00UKU)” facility 
at Rooppur NPP 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021006681
40  

01.03.2022 / 
21.03.2022 

titkinva@ato
mrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin D-J 
eksenlerinde "Kontrollü erişimli 
atölye alanları (00UKU)" tesisi için 
profilli sac ve bileşenlerin temini. 

 

Supply of work 
clouses for the 
needs of the ASE 
JSC branch in the 
Arab Republic of 
Egypt 
 
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22020705912
14  

28.02.2022 mail-
egypt@ase-
ec.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
küçük ölçekli alım yapılacaktır. 
 
Mısır’daki Atomstroyeksport 
şubesinin ihtiyaçları için tulum 
temini. 

 

Provision of staff 
nutrition services 
in the quarantine 
zone 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021124331
37  

28.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 
karantina bölgesindeki personele 
yemek hizmeti verilmesi. 
 

 

Supply of 
geodetic 
equipment 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021105912
16  

21.02.2022 / 
15.03.2022 

al.kolosov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır'daki Trest RosSEM şubesi için 
jeodezik ekipman temini. 

 

Provision of 
accounting 
services for the 
Branch of JSC 
"NIKIMT-
Atomstroy" in 
Hungary in 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021006681
45  

28.02.2022 post@atomru
s.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Macaristan'daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesi için Rusya Federasyonu 
mevzuatına uygun olarak muhasebe 

 



accordance with 
the legislation of 
the Russian 
Federation and 
provision of 
services for 
accounting and 
tax accounting, 
payroll, taxes and 
payroll fees, 
formation and 
filing of tax and 
financial 
statements of the 
Branch of JSC 
"NIKIMT-
Atomstroy" in 
Hungary 

hizmetlerinin sağlanması ve 
muhasebe ve vergi muhasebesi, 
bordro, vergi ve bordro harçları, 
vergi ve mali tabloların 
oluşturulması ve sunulması için 
hizmetlerin sağlanması. 

Delivery of hand 
tools and plaster 
accessories 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021124331
38  

28.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için el 
aletleri ve sıva malzemeleri temini. 

 

Provision of 
laundry and dry 
cleaning services 
for the needs of 
the SMU No. 1 
branch in the 
People's Republic 
of Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106530
83  

17.02.2022 
 
 

m.shamanin@
smu-n1.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş’teki SMU No. 1 şubesinin 
ihtiyaçları için çamaşırhane ve kuru 
temizleme hizmetlerinin sağlanması. 

 

Supply of sanitary 
products for the 
installation of 
water supply and 
sewerage 
systems in 
buildings of the 
Ruppur NPP in 
the People's 
Republic of 
Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106681
47  

22.02.2022 / 
22.03.2022 

babenkomy@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS tesislerinde 
su temini ve kanalizasyon 
sistemlerinin kurulumu için sıhhi 
tesisat ürünleri temini. 

 

Supply of 
Technical 
pressure gauges 
for heat 
installation works 
at a construc-tion 
site at the 
Rooppur NPP in 
the People’s 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106681
48  

22.02.2022 / 
14.03.2022 

 
 

 

post@atomru
s.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS şantiyesinde 
termal kurulum işi yapmak için 
teknik basınç ölçerlerin temini. 

 



Republic of 
Bangladesh. 

Supply of 
Stationery for 
employees of the 
Arab Republic of 
Egypt Branch 
Office of NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106681
49  

01.03.2022 / 
01.04.2022 

platonovaps@
atomrus.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy şubesi 
çalışanları için yatak temini. 

 

Delivery of the 
Hilti mounting 
system 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021124331
39  

28.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için Hilti 
kurulum sisteminin temini. 

 

Delivery of 
welding 
equipment for 
performing 
welding work on 
the installation of 
the foundation 
slab at the 10UKA 
facility of the 
Egypt Branch 
Office of NIKIMT-
Atomstroy, JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106681
50  

22.02.2022 / 
22.03.2022 

 
 

 

buchukurivt@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır'daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin 10UKA tesisi için bir temel 
levhasının kurulumunda kaynak 
çalışmaları amacıyla kaynak 
ekipmanı temini. 

 

provision of 
health insurance 
services for 
Rosatom Middle 
East and North 
Africa FZ-LLC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021129262
007  

16.02.2022 
 

international_
network@ros
atom.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
için sağlık sigortası hizmetlerinin 
sağlanması. 

 

Provision of 
consulting 
Services for 
Technical Issues 
related to the 
development and 
approval of 
technical 
specifications for 
priority 
equipment of the 
Hanhikivi-1 NPP 
in Finland 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021125054
002  

24.02.2022 / 
25.03.2022 

mikhail.rusino
v@rosatom.fi  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Finlandiya Hanhikivi-1 NGS'nin 
öncelikli ekipmanı için teknik 
şartnamelerin geliştirilmesi ve 
onaylanması ile ilgili teknik konular 
için danışmanlık hizmetleri. 

 



Delivery of 89x5 
pipe 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021124331
40  

17.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 89x5 
boru temini. 

 

Delivery of 
plasticizing 
additive Sika 
ViscoCrete 3006 
ES 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021124331
41  

24.02.2022 / 
25.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için Sika 
ViscoCrete 3006 ES plastikleştirici 
temini. 

 

Delivery of PPE 
respiratory 
organs 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021124331
42  

21.02.2022 / 
29.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

 

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için solunum 
organları kişisel koruyucu 
ekipmanları temini.  

 

Rendering of 
Body Machining 
Services 
according to the 
customer’s 
drawing 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021140837
040  

17.02.2022 
 
 
 

 

info@arako.cz  
 

 

Küçük ölçekli alım. 
 
Arako spol. s r.o. çizimine göre 
gövdenin işlenmesi için hizmetlerin 
sağlanması. 

 

Delivery of 
additives for 
concrete 
PowerFlow 3196 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021124331
43  

21.02.2022 / 
29.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 
PowerFlow 3196 beton katkısı 
temini. 

 

Provision of 
services for the 
audit of 
accounting 
(financial) 
statements of the 
Representative 
Office of JSC 
"Atomtekhenergo
" in the Republic 
of Belarus 
 
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021105340
20  

24.02.2022 / 
25.03.2022 

homich_k@at
ech.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Belarus’taki Atomtechenergo 
temsilciliği'nin muhasebe (finansal) 
tablolarının denetimi için 
hizmetlerin sağlanması. 

 

Supply of cable 
products to the 
Ruppur NPP 
construction site 
in the People's 
Republic of 
Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106530
84  

17.02.2022 v.yanushkevic
h@smu-n1.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş'teki SMU No. 1 şubesinin 
kendi ihtiyaçları için kablo ürünleri 
temini. 

 



 

Supply of 
sandblasting unit 
and painting units 
for construction 
of El-Dabaa NPP 
facilities by 
NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106681
53  

22.02.2022 / 
22.03.2022 

buchukurivt@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin El-Dabaa NGS tesislerinin 
inşası için kumlama ve boyama 
üniteleri temini. 

 

Supply of 
consumables to 
the Ruppur NPP 
construction site 
in the People's 
Republic of 
Bangladesh 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106530
85  

17.02.2022 v.yanushkevic
h@smu-n1.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS şantiyesine 
sarf malzeme temini. 

 

Supply of passive 
flame retardant 
materials for the 
installation of 
abutments and 
penetrations at 
facilities 11UJY, 
12UJY, 21UJY, 
22UJY 
"Controlled 
Access Area 
Gallery of Ruppur 
NPP" 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021106681
54  

22.02.2022 / 
14.03.2022 

livloginova@r
osatom.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin 11UJY, 
12UJY, 21UJY, 22UJY "Kontrollü 
erişim bölgesi galerisi" tesislerinde 
bağlantıların ve geçişlerin montajı 
için pasif yangından korunma 
malzemelerinin temini. 

 


