
14.02.2022 – 18.02.2022 Akkuyu Nükleer İhaleleri  

İhale Adı Duyuru 
Bağlantısı 

İhale Son 
Başvuru Tarihi 

İrtibat İhale Özet Bilgileri  

Accounting and 
tax filing services 
for 
Atomtechenergo 
Representative 
Office in the 
Republic of Turkey  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021105340
22  

28.02.2022  homich_k@a
tech.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Türkiye’deki Atomtechenergo şubesi 
için muhasebe ve vergi muhasebesi 
hizmetlerinin sağlanması. 

 

Provision of 
services for the 
current repair and 
maintenance of 
air conditioning 
systems for 
buildings at the 
construction site 
of Akkuyu NPP  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021429070
22  

28.02.2022  info@akkuyu.
com  

Doğrudan satın alma yöntemi ile küçük 
ölçekli alım yapılacaktır. 
 
Akkuyu NGS şantiyesindeki binaların 
klima sistemlerinin güncel bakım ve 
onarım hizmetlerinin verilmesi. 

 

supply of filtering 
units for buildings 
00UKU, 00UYB for 
the construction 
of the Akkuyu 
NPP. Lot No. AKU-
20-201  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021495192
018  

25.02.2022 / 
31.03.2022  

evgeniya.lutc
henkova@t2i
c.com 

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu NGS'nin 00UKU, 00UYB binalar 
için filtre ünitelerinin temini (3., 4. 
Güvenlik sınıfı). Lot No. AKU-20-201. 

 

supply of control 
valves for the 
construction of 
power units No. 1, 
2, 3, 4 of the 
Akkuyu NPP. Lot 
No. AKU-21-069 / 
1  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202159
5192019  

28.02.2022 / 
31.03.2022  

evgeniya.lutc
henkova@t2i
c.com  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu NGS'nin 1, 2, 3, 4 No'lu güç 
ünitelerinin yapımı için kontrol 
vanalarının temini (2., 3., 4. Güvenlik 
sınıfı). Lot No. AKU-21-069/1. 

 

Delivery of the 
system to repair 
fittings and 
pumping 
equipment  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202162
907023  

24.02.2022 / 
15.03.2022  

info@akkuyu.
com  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu Nükleer A.Ş. için bağlantı 
parçalarının ve pompa ekipmanlarının 
onarımı için bir sistem temini. 

 



Supply of metal 
wardrobes for 
office needs at the 
construction site 
of the AKKUYU 
NPP in the Mersin 
province of the 
Turkish Republic  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202162
907024  

22.02.2022  info@akkuyu.
com  

Küçük ölçekli alım. 
 
Türkiye’deki Mersin ili Akkuyu NGS 
şantiyesindeki ofis ihtiyaçları için metal 
dolap temini. 

 

Provision of legal 
services in 
"Atomenergorem
ont-Turkey" - a 
branch of the Joint 
Stock Company 
"Atomenergorem
ont" (Russian 
Federation) in the 
Republic of Turkey 
(Mersin)  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202090
550047  

28.02.2022  aer-a-
ınfo@rosato
m.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
"Atomenergoremont-Türkiye" - 
"Atomenergoremont" (Rusya 
Federasyonu) A.Ş.'nin Türkiye'deki 
(Mersin) bir şubesinde hukuki 
hizmetlerin sağlanması. 

 

supply of Auxiliary 
Header Pulse-
Safety Devices for 
construction of 
power units No. 1, 
2, 3, 4 of the 
Akkuyu NPP. Lot 
№ AKU-20-284  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202169
5192020  

01.03.2022 / 
07.04.2022  

ksenia.pono
mareva@t2ic
.com  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu NGS'nin 1,2,3,4 No'lu güç 
ünitelerinin yapımı için yardımcı 
kollektörün darbe güvenlik cihazlarının 
temini (4. Güvenlik sınıfı). Lot AKU-20-
284. 

 

rendering of 
Laboratory 
Support Services 
during Akkuyu 
NPP Construction  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202169
5192021  

24.02.2022 / 
04.03.2022  

evgeniya.lutc
henkova@t2i
c.com   

Basitleştirilmiş tedarik. 
 
Akkuyu NGS'nin inşaatı sırasında 
laboratuvar destek hizmetlerinin 
sağlanması. 

 

Rendering 
Services for 
Arranging 
Participation of 
The 
Representative 
Office of AKKUYU 
NUCLEAR JSC in 
Moscow 
Employees in the 
Leadership 
Conference "From 
Analysis to Action"  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202182
907025  

28.02.2022   info@akkuyu.
com  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Moskova’daki Akkuyu Nükleer A.Ş. 
temsilciliği çalışanlarının "Analizden 
Eyleme" liderlik konferansına katılımını 
organize etmek için hizmetlerin 
sağlanması. 

 



 

Services for 
Arranging 
Participation of 
AKKUYU NÜKLEER 
ANONİM ŞİRKETİ 
Employees in the 
Leadership 
Conference "From 
Analysis to Action"  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202182
907026  

28.02.2022  info@akkuyu.
com  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarının 
"Analizden Eyleme" liderlik 
konferansına katılımlarının organize 
edilmesi için hizmet verilmesi. 

 

supply of control 
valves for the 
construction of 
power units No. 1, 
2, 3, 4 of Akkuyu 
NPP Lot No. AKU-
21-069/2  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202189
5192022  

03.03.2022 / 
07.04.2022  

evgeniya.lutc
henkova@t2i
c.com  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu NGS’nin 1, 2, 3, 4 No'lu güç 
ünitelerinin yapımı için kontrol 
vanalarının temini (2., 3., 4. Güvenlik 
sınıfı). Lot No. AKU-21-069/2. 

 


