
21.07.2022-22.07.2022 Rosatom Genel İhaleleri  

İhale Adı Duyuru 
Bağlantısı 

İhale Son 
Başvuru Tarihi 

İrtibat İhale Özet Bilgileri  

Delivery of titanium 
alloy ball valves for 
the construction of 
e/b 3-6 
Kudankulam NPP 
under lot No. 
17692/1037  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072105911
356  

02.08.2022 / 
03.10.2022  

n.troitskaya@
ase-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 3-6 
güç ünitelerinin yapımı için titanyum 
alaşımından yapılmış küresel 
vanaların temini. 

 

Lot No. 17692/550R 
up 1,2/UZ-21 
"Supply of reverse 
ND valves for the 
construction of 
power units No. 1 
and No. 2 of the 
Ruppur NPP" 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072105911
363  

27.07.2022 / 
27.09.2022  

V.Zozulya@as
e-ec.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin 1, 2 No'lu 
güç ünitelerinin yapımı için ters 
düşük basınçlı vanaların temini. 

 

Supply of spare 
parts for the 
coordinate 
protection of tower 
cranes SANY 
SYT380 (7530-16) of 
the Branch of JSC 
"NIKIMT-
Atomstroy" at the 
facilities of the NPP 
"Rooppur" in the 
People's Republic of 
Bangladesh  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072106681
024  

05.08.2022  IvanovaED@a
tomrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS tesislerinde 
"NIKIMT Atomstroy" şubesinin SANY 
SYT380 (7530-16) kule vinçlerinin 
koordinat koruması için yedek parça 
temini. 

 

Supply of materials 
of the active 
lightning protection 
and grounding 
system for the 
construction of a 
training and 
production complex 
at the El Dabaa NPP 
site in the Arab 
Republic of Egypt  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072106681
025  

29.07.2022 / 
19.08.2022  

PlatonovaPS
@atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır El-Dabaa NGS sahasında bir 
eğitim ve üretim kompleksinin 
inşasında aktif yıldırımdan korunma 
ve topraklama sistemi için malzeme 
temini. 
 

 

lot No. 17692/1271 
Rup1 of BONDS-22 
"Delivery of 
frameworks and 
captures"  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072105911
367  
 
 
 
 

 

27.07.2022 / 
30.09.2022  

post@atomstr
oyexport.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin 1 No'lu 
güç ünitesinin yapımı için çerçeve ve 
kulpların temini. 

 



the right to 
conclude a contract 
for the supply of 
"Blanks st. 22K-VAR 
for welding 
certification 
according european 
standards" of PAKS 
II NPP, unit No.5  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072105943
41  

02.08.2022 / 
01.09.2022  

o.zayceva@ae
mtech.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Macaristan Paks 2 NGS’nin 5 No’lu 
güç ünitesi için Avrupa 
standartlarına göre kaynak 
teknolojisinin sertifikasyonu 
amacıyla st.22K-VD kalıplarının 
temini. 

 

Supply of hinged 
ventilated facade 
system and 
components for the 
00UKS fa-cility of 
Rooppur NPP 
Power Units 1, 2.  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072206681
027  

09.08.2022 / 
08.09.2022  

post@atomstr
oyexport.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin 1, 2 No'lu 
güç ünitelerinin 00UKS tesisi için 
menteşeli havalandırmalı cephe 
sistemi ve bileşenlerinin temini. 

 

Delivery of flame 
retardant materials  
 
 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072206681
027  

28.07.2022  SereychikasGS
@atomrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS için yangın 
geciktirici malzeme temini. 

 

Lot 5.1: "for 
construction and 
installation works 
on arranging a pit 
to the groundwater 
level in the area of 
NPP Unit No. 5"  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072105911
372  

29.07.2022  post@atomstr
oyexport.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
gerçekleşecektir. 
 
Macaristan Paks 2 NGS’nin 5 No’lu 
güç ünitesi alanında yeraltı suyu 
seviyesine bir çukur düzenlemeye 
yönelik inşaat ve montaj işlerinin 
performansı (Lot 5.1). 

 

Delivery of bellow 
valves of DN 150  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072205911
373  

28.07.2022 / 
30.08.2022  

i.sagztinov@a
se-ec.ru  

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

 

Supply of corrosion-
resistant steel pipe 
joints and parts for 
educational and 
production complex 
construction at the 
El Dabaa NPP site in 
the Arab Republic 
of Egypt  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072206681
028  

02.08.2022 / 
23.08.2022  

PlatonovaPS
@atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır El-Dabaa NGS sahasında bir 
eğitim ve üretim kompleksinin inşası 
için korozyona dayanıklı çelikten 
yapılmış boru hatlarının parça ve 
elemanlarının temini. 

 

For the provision of 
services for sanitary 
maintenance of 
sanitary containers 
for the Branch 

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072206681
030  

05.08.2022 / 
31.08.2022  

IvanovaED@a
tomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır'daki "NIKIMT-Atomstroy" 
şubesinde sıhhi blok konteynerlerin 

 



 

Office of NIKIMT-
Atomstroy Joint-
Stock Company in 
the Arab Republic 
of Egypt 

sıhhi bakımı için hizmetlerin 
sağlanması. 

Accreditation in the 
additional field of 
accreditation of the 
Novovoronezhatom
energoremont 
metal laboratory - a 
branch of 
Atomenergoremont 
JSC  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22071805504
83  

01.08.2022 AER-A-
INFO@rosato
m.ru  

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
gerçekleşecektir. 
 
Atomenergoremont'un bir kolu olan 
Novovoronezhatomenergoremont 
metal laboratuvarının ek 
akreditasyon kapsamında 
akreditasyonu. 

 

Supply of materials 
and components 
for the educational 
video surveillance 
system  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072205911
376  

03.08.2022 / 
02.09.2022  

al.kolosov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
  
Bangladeş'teki Atomstroyeksport 
A.Ş. şubesinin ihtiyaçları amacıyla 
bir eğitim kurumunun video gözetim 
sistemi için malzeme ve bileşen 
temini. 

 

Lot No. 98/07/2022 
"Supply of nozzle 
air distributors for 
the construction of 
the Ruppur NPP in 
the People's 
Republic of 
Bangladesh"  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072206535
06  

03.08.2022 / 
02.09.2022  

d.shagina@s
mu-n1.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
  
Bangladeş Ruppur NGS inşaatı için 
nozul hava dağıtıcılarının temini. 

 


