11.04.2022 – 15.04.2022 Akkuyu Nükleer İhaleleri
İhale Adı
provision of
services for
regular
maintenance and
repair of cars for
the needs of
AKKUYU NÜKLEER
ANONİM ŞİRKETİ
in the Republic of
Turkey
supply of SG CTMS
sample coolers for
the construction
of power unit 1 of
Akkuyu NPP Lot
No. AKU-20-194

Duyuru
İhale Son
İrtibat
İhale Özet Bilgileri
Bağlantısı
Başvuru Tarihi
https://zakupki
29.04.2022 info@akkuyu. Doğrudan satın alma yöntemi ile küçük
.rosatom.ru/en
com
ölçekli alım yapılacaktır.
/22041129070
70
Türkiye’deki Akkuyu Nükleer A.Ş.
ihtiyaçlarına yönelik araçların düzenli
bakım ve onarım hizmetlerinin
sağlanması.

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041195192
050

21.04.2022 /
27.05.2022

evgeniya.lutc Elektronik ortamda teklifler için tek
henkova@t2i aşamalı açık talep toplanacaktır.
c.com
Akkuyu NGS'nin 1 No'lu güç ünitesinin
inşası amacıyla buhar jeneratörlerinin
özel devreye alma ölçümleri için
numune soğutucularının temini (4.
Güvenlik sınıfı). Lot AKU-20-194.
i.celik@akkuy Elektronik ortamda teklifler için tek
u.com
aşamalı açık talep toplanacaktır.

Supply of office
furniture for the
needs of AKKUYU
NÜKLEER ANONİM
ŞİRKET

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041229070
71

20.04.2022 /
10.05.2022

Russian language
education services
for Turkish citizens
studieng at SPbPU
within the
AKKUYU NPP
personnel training
program
for the providing
dangerous goods
safety consultancy
service for
"eastern cargo
terminal" in
accordance with
the needs of
turkey republic
Akkuyu Nükleer
Anonim Şirketi

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041229070
72

18.04.2022

info@akkuyu. Küçük ölçekli alım.
com
Akkuyu NGS için personel eğitim
programı kapsamında SPbPU da okuyan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için
Rusça dil derslerinin sağlanmasına
yönelik hizmetlerin temini.

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041329070
73

19.04.2022

info@akkuyu. Küçük ölçekli alım.
com
Akkuyu NGS sahasındaki "Vostochny"
kargo terminali için "Tehlikeli
maddelerin deniz yoluyla taşınması ve
yükleme güvenlik kuralları" Yönetmeliği
çerçevesinde yetkili bir kuruluştan
tehlikeli maddelerin güvenli
elleçlenmesi alanında hizmetlerin
sağlanması.

Akkuyu NGS inşaat alanında ofis
ihtiyaçları için ofis mobilyası tedarikine
ilişkin sözleşme akdetme hakkı.

supply of radiation
protection mats
for construction of
power units No. 1,
2, 3, 4 of the
Akkuyu NPP. Lot
No. AKU-20-222m

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041395192
051

25.04.2022 /
26.05.2022

transfer of nonexclusive rights to
use the electronic
system "BSS
Systema
Glavbukh" for
commercial
enterprises for the
Representative
Office of AKKUYU
NUKLEAR JSC in
Moscow for 20222023
Provision of
services for the
provision of
meteorological
data (hourly) on
the height of
atmospheric air
mixing layer
calculated using
WRF model in the
Republic of
Turkey, Mersin
Province

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041329070
74

19.04.2022

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041329070
75

19.04.2022

Premises for
booking and
selling tickets for
the needs of
AKKUYU NÜKLEER
ANONİM ŞİRKET in
the Republic of
Turkey
supply of
habitability
system cylinder
stations for
construction of
power units
Nos.1, 2, 3, 4 of
the Akkuyu NPP.
Lot No. AKU-20-

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041429070
76

26.04.2022 /
26.05.2022

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041495192
052

26.04.2022 /
31.05.2022

evgeniya.lutc Elektronik ortamda teklifler için tek
henkova@t2i aşamalı açık talep toplanacaktır.
c.com
Akkuyu NGS'nin 1, 2, 3, 4 No'lu güç
ünitelerinin yapımı için radyasyondan
korunma matları temini (4. Güvenlik
sınıfı). Lot No. AKU-20-222m.
info@akkuyu. Küçük ölçekli alım.
com
2022–2023 yılları için Moskova'daki
Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilciliğinde
ticari işletmeler için BSS Sistemi
Glavbukh elektronik sistemini
kullanmak amacıyla münhasır olmayan
hakların devri.

info@akkuyu. Küçük ölçekli alım.
com
Türkiye, Mersin ilinde WRF modeli
kullanılarak hesaplanan atmosferik hava
karışım tabakasının yüksekliğinin
(saatlik) meteorolojik verilerinin
sağlanması.

A.Osipenko@ Elektronik ortamda teklifler için tek
akkuyu.com aşamalı açık talep toplanacaktır.
Akkuyu Nükleer A.Ş. ihtiyaçlarına
yönelik uçak bileti rezervasyonu ve
satışı hizmetlerinin verilmesi.
evgeniya.lutc Elektronik ortamda teklifler için tek
henkova@t2i aşamalı açık talep toplanacaktır.
c.com
Akkuyu NGS'nin 1,2,3,4 No'lu güç
ünitelerinin inşası için yaşam destek
sistemlerinin silindir istasyonlarının
temini(2. Güvenlik sınıfı). Lot No. AKU20-029

029

provision
Customer’s
exhibition booth
construction
services at the
Nuclear Power
Plants Expo and
Summit NPPES
2022, June 8-9,
2022 (Istanbul,
Turkey)
Rendering
engineering
services for the
development of
working
documentation
for the reactor
building (including
controlled access
area galleries,
safety system
cable tunnels),
auxiliary reactor
building (including
construction of
nitrogen receivers,
construction of
compressed air
receivers for
shutoff valves),
normal operation
power supply
building (including
normal operation
system cable
tunnels), reserve
unit control room
building (including
process tunnels
for cold supply
piping), reserve
buildings.

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041429070
77

20.04.2022 /
29.04.2022

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22041515880
13

29.04.2022

info@akkuyu. Doğrudan satın alma yöntemi ile
com
basitleştirilmiş alım yapılacaktır.
08–09 Haziran 2022'de (İstanbul,
Türkiye) Nükleer Santraller Fuarı ve
Zirvesinde (NPPES) Akkuyu Nükleer
A.Ş.'nin sergi standının inşası için
hizmetlerin sağlanması.

i.ivanova@tit Doğrudan satın alma yöntemi ile
an2.ru
gerçekleşecektir.
Akkuyu NGS’nin 1,2,3,4 No’lu güç
ünitelerinin reaktör binası (kontrollü
erişim bölgesinin galerileri, güvenlik
sisteminin kablo tünelleri dahil),
yardımcı reaktör binası (azot alıcılarının
yapımı, kapatma valfleri için basınçlı
hava alıcılarının yapımı dahil), güç
kaynağı normal işletim binası (normal
işletim sisteminin kablo tünelleri dahil),
ünitenin yedek tesis bina kontrolü
(soğuk besleme boru hatları için proses
tünelleri dahil), acil durum güç kaynağı
sisteminin yedek dizel enerji
santrallerinin binaları ve bina normal
işletim sisteminin yedek dizel elektrik
santralinin (dizel yakıtın ara depoları,
normal işletim sisteminin kablo
kanalları dahil) tesislerinin çalışma
belgelerinin geliştirilmesi için
mühendislik hizmetlerinin sağlanması.
(15.04.2015 tarihli ve 77-178/1415900
sayılı sözleşmeye ilişkin dörtlü bir
anlaşmanın bir parçası olarak
07.09.2015 tarihli ve 15185/105/77178/1519300 sayılı sözleşme
kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin
devrine ilişkin anlaşma)

