
14.02.2022-18.02.2022 Rosatom Genel İhaleleri  

İhale Adı Duyuru 
Bağlantısı 

İhale Son 
Başvuru Tarihi 

İrtibat İhale Özet Bilgileri  

Supply of carbon 
steel shaped 
parts for heat 
installation and 
ventilation works 
in buildings 
00UKR, 00UNJ, 
00USJ, 00UKU, 
00UTF, 00UGD, 
00UST, 03UJY, 
00UYB, 00UKS, 
11-13UBN, 21-
23UBN at the 
construction site 
of the Ruppur 
NPP in the 
People's Republic 
of Bangladesh  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021406681
56  

04.03.2022  trufanovaea@
atomrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS şantiyesinde 
00UKR, 00UNJ, 00USJ, 00UKU, 
00UTF, 00UGD, 00UST, 03UJY, 
00UYB, 00UKS, 11-13UBN, 21-
23UBN binalarında ısı tesisatı ve 
havalandırma işleri için karbon çelik 
bağlantı elemanlarının temini. 

 

Lot No. 
015/02/2022 
"Supply of 
workwear and 
personal 
protective 
equipment for 
the needs of the 
branch of SMU 
No. 1 LLC in the 
People's Republic 
of Bangladesh"  
 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021406530
88  

22.02.2022 / 
11.03.2022  

k.egorova@s
mu-n1.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş’teki LLC "SMU No. 1" 
şirket şubesinin ihtiyaçları için tulum 
ve kişisel koruyucu ekipman temini. 

 

Delivery of tools, 
pick and buchard  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021424331
45  

18.02.2022  snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için alet, 
çekme ve çekiç temini. 

 

Delivery of rebar 
metal products  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021424331
46  

 

28.02.2022  snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için inşaat 
demiri temini. 

 



Delivery of office 
equipment for 
the needs of the 
SMU No. 1 
branch in the 
People's Republic 
of Bangladesh  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021406530
92  

18.02.2022  v.yanushkevic
h@smu-n1.ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için ofis 
ekipmanlarının temini. 

 

lot No. 
17692/1442 
Supply of shut-off 
valves  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021405912
27  

18.02.2022 / 
18.04.2022  

i.afanasev@as
e-ec.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
  
Bangladeş Ruppur NGS’nin 1, 2 
No'lu güç ünitelerinin yapımı için 
emniyet valflerinin temini. 

 

Delivery of safety 
shoes  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021424331
47  

22.02.2022 / 
28.03.2022  

snab@trest-
rossem.ru  

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

 

Delivery of spare 
parts for 
LIEBHERR LR 
11350 crane 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021424331
50  

22.02.2022 / 
14.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGSdeki 
LIEBHERR LR 11350 vinci için yedek 
parça temini. 

 

Provision of 
servicwith 
construction 
machines and 
mechanisms with 
a crew 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021406400
52  

02.03.2022 / 
16.03.2022 

yportnova@e
nsm.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 
mürettebatlı iş makinaları ve 
mekanizmaları ile hizmet verilmesi. 

 

The right to 
conclusion of a 
contract for the 
delivery of 
forgings with 
machining 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021440837
041  

22.02.2022 / 
14.03.2022 

komisarova_o
a@arako.spb.
ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Arako spol. s r.o. için işleme ile 
dövme temini. 

 

Delivery of 
equipment for 
the construction 
laboratory 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021524331
53  

21.02.2022 
 

snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için inşaat 
laboratuvarı için ekipman temini. 

 

Supply of 
diamond core 
drill for El-Dabaa 
NPP facilities 
construction in 
the Arab Republic 
of Egypt by 
NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021506681
58  

25.02.2022 / 
25.03.2022 

platonovaps@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
  
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy şubesi 
tarafından El-Dabaa NGS tesislerinin 
inşası için bir elmas sondaj kulesi 
temini. 

 



Grant the right to 
use the Autodesk 
software for the 
branch of ASE JSC 
in the Arab 
Republic of Egypt 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021505912
32  

24.02.2022 / 
17.03.2022 

 
 

n.bredihina@
ase-ec.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki Atomstroyeksport 
şubesine Autodesk yazılımını 
kullanma hakkının verilmesi. 

 

Supply of Body 
Forgings made of 
materials 12020.1 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021540837
042  

21.02.2022 maryna.shnits
er@arako.cz  

Küçük ölçekli alım. 
 
Arako spol. s r.o. için 12020.1 
malzemeden yapılmış gövde 
dövmelerinin temini. 

 

Delivery of 
consumables to 
the LIEBHERR LR 
11350 crane 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021524331
54  

21.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGSdeki 
LIEBHERR LR 11350 vinç için sarf 
malzemelerinin temini. 

 

№17692/1045 
Delivery of high-
speed closing 
valves 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021505912
39  

28.02.2022 / 
06.05.2022 

an.ivanov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 3-6 
No'lu güç ünitelerinin yapımı için 
yüksek hızlı kapatma vanalarının 
temini. 

 

Delivery of 
rubber plugs and 
sockets 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021524331
55  

24.02.2022 / 
16.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için lastik 
fişler ve prizlerin temini. 

 

Delivery of visual 
organs PPE 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021524331
56  

22.02.2022 / 
01.03.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için görme 
organları için kişisel koruma 
ekipmanları temini 

 

(19677/128) 
Supply of 
protective pipe 
fittings up to 
DN80 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021505912
40  

28.02.2022 / 
11.05.2022 

e.kurganova@
ase-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 3-6 
No'lu güç ünitelerinin yapımı için 
DN80'e kadar koruyucu boru hattı 
bağlantı parçalarının temini. 

 

Supply of split 
systems for 
performing 
ventilation works 
in buildings 
00UYB, 00UTF, 
00UST, 03UJY at 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021506681
61  

25.02.2022 / 
17.03.2022 

telichkoaa@at
omrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS şantiyesinde 
00UYB, 00UTF, 00UST, 03UJY 
binalarında havalandırma işleri için 
split sistemlerin temini. 

 



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

Delivery of 
bactericidal 
recirculators 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021524331
58  

21.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 
bakterisidal sirkülatörlerin temini. 

 

delivery of 
processors of 
MCDS modules 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021505912
42  

28.02.2022 / 
13.04.2022 

s.gavrilov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 1, 2 
No'lu güç ünitelerinin yapımı için 
ACS modül işlemcilerinin temini. 

 

Collection and 
disposal of Solid 
Domestic Waste 
from the offices 
and living 
premises of the 
PRB Branch Office 
of NIKIMT-
Atomstroy JSC 
employees 

 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021506681
62  

 

25.02.2022 / 
17.03.2022 

titkinva@ato
mrus.ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Bangladeş’teki NIKIMT - Atomstroy 
şubesi çalışanlarının ofislerinden ve 
ikamet yerlerinden katı ev atıklarının 
uzaklaştırılması ve bertarafı için 
hizmetlerin sağlanması. 

 

Supply of tools 
for works at the 
NPP "RUPPUR" 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021506530
98  

21.02.2022 a.shchurin@s
mu-n1.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş’teki SMU No. 1 LLC 
şubesinin kendi ihtiyaçları için alet 
ve teçhizat temini. 

 

Repair, 
Calibration, and 
Maintenance 
Services for 
electronic 
tacheometers, 
levels, laser 
rangefinders for 
the PRB Branch 
Office of NIKIMT-
Atomstroy JSC 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021506681
64  

01.03.2022 / 
21.03.2022 

livloginova@r
osatom.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş'teki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin ihtiyaçları için elektronik 
takometrelerin, lazer telemetrelerin 
onarımı, kalibrasyonu ve bakımı için 
hizmetlerin sağlanması. 

 

Provision of 
services for 
analyzing 
Fennovoima’s 
historical and 
forecast expenses 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021562670
01  

28.02.2022 / 
09.03.2022 

nickolai.rossin
ski@rosatom.
fi  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Finlandiya Hanhikivi-1 NGS'nin inşası 
ile ilgili Fennovoima şirketinin tarihi 
ve tahmini giderlerini analiz etmek 

 



associated with 
the construction 
of Hanhikivi-1 
NPP in Finland 
 
 

 

için hizmetlerin sağlanması. 

Supply of disc 
valves 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021605912
45  

22.02.2022 / 
22.04.2022 

post@atomstr
oyexport.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
 
Bangladeş Ruppur NGS’nin 1, 2 
No'lu güç ünitelerinin yapımı için 
genel endüstriyel kelebek vanaların 
temini. 

 

Delivery of office 
supplies 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021624331
61  

22.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için kırtasiye 
temini. 

 

Delivery of body 
castings DN50-
65/PN16 
according to ČSN 
EN 10213+A1 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021640837
043  

24.02.2022 
 

maryna.shnits
er@arako.cz  

Küçük ölçekli alım. 
 
Arako spol. s r.o. için ČSN EN 
10213+A1'e göre DN50-65/PN16 
gövde dökümlerinin temini. 

 

17692/899 Rub 
1/UZ-21 "Supply 
of gamma flaw 
detectors for the 
construction of 
power unit No. 1 
of the Ruppur 
NPP" 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021605912
46  

22.02.2022 / 
15.04.2022 

 
 

post@atomstr
oyexport.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
 
Bangladeş Ruppur NGS’nin 1 No'lu 
güç ünitesinin yapımı için gama 
kusur dedektörlerinin temini. 

 

provision of 
services for the 
provision of 
electronic digital 
signatures for 
Rosatom Western 
Europe SARL 
employees. 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021624828
003  

22.02.2022 international_
network@ros
atom.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Rosatom Western Europe SARL 
çalışanları için elektronik dijital 
imzaların sağlanması. 

 

Delivery of 
organic glass 

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202162
433162  

22.02.2022 snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için organik 
cam temini. 
 

 



Supply of control 
valves for the 
heat and cold 
supply system at 
a construction 
site at the 
Rooppur NPP in 
the People’s 
Republic of 
Bangladesh 

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202160
668165  

25.02.2022 / 
17.03.2022 

stepanovav@
atomrus.ru  

 

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS şantiyesinde 
ısı ve soğuk tedarik sistemi için 
kontrol vanalarının temini. 

 

Supply of 
components for 
wall formwork for 
El-Dabaa NPP 
facilities by 
NIKIMT-
Atomstroy JSC 

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202160
668166  

25.02.2022 / 
22.03.2022 

post@atomru
s.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır El-Dabaa NGS şantiyesinde 
NIKIMT-Atomstroy JSC tesisleri için 
duvar kalıbı bileşenlerinin temini. 

 

Delivery of 
accessories for 
electric and 
gasoline tools 
 
 
 

 

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

433165 

24.02.2022 / 
05.04.2022 

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
artırma. 
 
Mısır El-Dabaa NGS için elektrikli ve 
benzinli aletler için ekipman temini. 

 

provision of 
parking space 
rental services for 
the needs of 
Rosatom Western 
Europe SARL. 

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202162
4828004  

22.02.2022 international_
network@ros
atom.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Rosatom Western Europe SARL'nin 
ihtiyaçları için park yeri kiralama 
hizmetlerinin 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 

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202160
668168  

04.03.2022 post@atomru
s.ru  
 
 
 

 

Küçük ölçekli alım. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy şube 
ofisi çalışanları için özel kıyafet ve 
diğer kişisel koruyucu donanım 
temini. 

 

17692/407 
Delivery of the 
armature of the 
return 

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202160
591250  

22.02.2022 / 
22.04.2022 

post@atomstr
oyexport.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
 
Bangladeş Ruppur NGS’nin 1, 2 
No’lu güç ünitelerinin inşaatı için 
dönüş parçalarının temini. 

 



rendering 
transport services 
by cars for Branch 
of JSC NFCL in the 
Arab Republic of 
Egypt  

http://www.za
kupki.rosatom.
ru/en/2202114
527004  

28.02.2022  nfcl@rosatom
.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
JSC LC NFC'nin Mısır Arap 
Cumhuriyeti'ndeki şubesine motorlu 
ulaşım hizmetlerinin sağlanması. 

 

Delivery of flange 
forgings 
manufactured 
from material 
1.7335+QT 
including 
machining 
according to 
customer's 
drawing  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021640837
044  
 

 

24.02.2022  maryna.shnits
er@arako.cz  

Küçük ölçekli alım. 
 
Arako spol. s r.o. çizimine göre 
işleme dahil 1.7335+QT 
malzemesinden üretilen dövme 
flanşların temini. 

 

Delivery of 
handwheel 
castings 
manufactured 
from material 
422420 (EN-GJL-
200  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021640837
045  

24.02.2022  maryna.shnits
er@arako.cz  

Küçük ölçekli alım. 
 
Arako spol. s r.o. için 422420 
malzemeden yapılmış volan 
dökümlerinin temini. 

 

Supply of acid-
resistant silicate 
solution for the 
"Demineralization 
plant building 
(00UGD)" of NPP 
"Rooppur" 
facility. Power 
unit No. 1 and 
No. 2  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021706681
70  

01.03.2022 / 
21.03.2022  

loginovalv@at
omrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS’nin 1, 2 
No’lu güç ünitelerinin Tuzdan 
Arındırma Tesisi Binası (00UGD) için 
aside dayanıklı malzeme temini.  

 

Delivery of white 
spirit  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021724331
68  

23.02.2022  snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için beyaz 
ispirto çözücü temini. 

 

Provision of 
maintenance and 
repair services for 
the self-propelled 
modular vehicle 
GOLDHOFER 
series PST/ES-E4 
and the power 
plant 
GOLDHOFER PFV 
280/36-19  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021724331
69  

24.02.2022  snab@trest-
rossem.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için 
GOLDHOFER PST / ES-E4 kendinden 
tahrikli modüler araç ve 
GOLDHOFER PFV 280/36-19 enerji 
santrali için bakım ve onarım 
hizmetlerinin sağlanması. 

 



Delivery of 
consumables and 
hand tools  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021724331
70  

28.02.2022 / 
18.03.2022  

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için sarf 
malzemeleri ve el aletleri temini. 
 

 

Supply of flux, 
welding wire and 
electrode 
products for the 
production needs 
of the branch of 
JSC "NIKIMT-
Atomstroy" in the 
Arab Republic of 
Egypt  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021706681
71  

01.03.2022 / 
01.04.2022  

buchukurivt@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy 
şubesinin 10UKA tesisindeki bir 
temel levhasının kurulumunda 
kaynak çalışmaları için akı, kaynak 
teli ve elektrot ürünleri temini. 

 

Lot No 19677/410 
Kud4/P-22 
"Delivery of 
electrodes for a 
construction of 
power unit No. 4 
of the NPP 
Kudankulam"  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021705912
63  

02.03.2022 / 
13.05.2022  

an.ivanov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 4 
No'lu güç ünitesi için elektrot temini.

 

Rent of premises 
for the needs of 
ASE JSC in the 
Arab Republick of 
Egypt  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021205912
65  

28.02.2022  post@atomstr
oyexport.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Mısır'daki Atomstroyeksport’un 
ihtiyaçları için bina kiralama 
hizmetlerin sağlanması. 

 

Provision of 
freight 
forwarding 
services for the 
transportation of 
construction 
materials and 
equipment for 
the construction 
of the El-Dabaa 
NPP and customs 
clearance 
services for 
imported goods 
arriving for the 
construction of 
the El-Dabaa NPP  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021705912
66  

02.03.2022 / 
30.03.2022  

kozlova_nv@a
ep.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Mısır El-Dabaa NGS'nin inşası için 
yapı malzemeleri ve ekipmanlarının 
taşınması için nakliye hizmetleri ve 
gelen ithal malların gümrük işlemleri 
ve hizmetleri sağlanması. 

 



Delivery of mesh 
and knitting wire  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021824331
74  

28.02.2022  snab@trest-
rossem.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
yapılacaktır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için ağ ve 
bağlama teli temini. 

 

Supply of dry 
mixes and paint 
and varnish 
materials for 
work at the 
facilities of the 
Belarusian NPP  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021806681
77  

01.03.2022 / 
21.03.2022  

zakupki@ato
mrus.ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Belarus NGS tesislerinde çalışmak 
için kuru karışımlar, boyalar ve 
vernikler temini. 

 

Lot 
№17692/1493 
Delivery of the 
armature of the 
return from 
titanic alloy  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021805912
71  

03.03.2022 / 
13.05.2022  

an.ivanov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS için 
Titanik alaşımdan dönüş vanalarının 
temini. 

 

Delivery of 
communication 
audio-video 
printing 
equipment for 
own needs of 
SMU No. 1 LLC 
branch in the 
People's Republic 
of Bangladesh  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021806531
08  

25.02.2022  v.yanushkevic
h@smu-n1.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş’teki SMU No. 1 şubesinin 
kendi ihtiyaçları için iletişim sesli-
video baskı ekipmanlarının temini. 

 

Delivery of hand 
tools and 
consumables  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021824331
76  

01.03.2022 / 
21.03.2022  

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için el 
aletleri ve sarf malzemelerinin 
temini. 

 

Provision of 
transport services 
to the Branch of 
the Limited 
Liability Company 
"Trust 
Rosspetsenergom
ontazh" in the 
Arab Republic of 
Egypt  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021824331
77  

03.03.2022 / 
01.04.2022  

snab@trest-
rossem.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Mısır'daki 
TrestRosspetsenergomontazh 
şubesine ulaşım hizmetlerinin 
sağlanması. 
 
 

 

Delivery of 
forgings 
manufactured 
from material 
1.7383+QT 
including 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021840837
046  

28.02.2022  maryna.shnits
er@arako.cz  

Küçük ölçekli alım. 
 
Arako spol. s r.o. çizimlerine göre 
işleme ile 1.7383+QT 
malzemesinden dövme temini. 

 



 

machining 
according to 
customer's 
drawings  

No. 13996/817 
Kud5.6/P-19 
Delivery of 
Capacities of the 
System of Fast 
Input of the Pine 
Forest  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021810650
63  

03.03.2022 / 
01.04.2022  

info@atomko
mplekt.org  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 5, 6 
No'lu güç ünitelerinin inşası için hızlı 
bor girişi için tankların temini. 

 

Supply of 
household 
inventory for the 
needs of the 
representative 
office of JSC ASE 
in the Republic of 
Belarus  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22021805912
73  

01.03.2022 / 
21.03.2022  

t.yakshtovich
@niaep.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Belarus’taki Atomstroyeksport 
temsilciliğinin ihtiyaçları için 
envanter, ev eşyaları ve el aletlerinin 
temini. 

 


