
28.07.2022-29.07.2022 Rosatom Genel İhaleleri  

İhale Adı Duyuru 
Bağlantısı 

İhale Son 
Başvuru Tarihi 

İrtibat İhale Özet Bilgileri  

Supply of sanitary 
ware and ceramic 
tiles for repair 
work  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072805911
402  

09.08.2022 / 
12.09.2022  

al.kolosov@as
e-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Bangladeş'teki Atomstroyeksport 
şubesinin ihtiyaçlarına yönelik 
olarak onarım çalışmaları için sıhhi 
tesisat ve seramik karoların temini. 

 

Supply of a large-
format MFP for 
replicating 
documentation  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072805911
407  
 

 

11.08.2022 / 
12.09.2022  

al.kolosov@as
e-ec.ru  

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için açık talep toplanmaktadır. 
 
Mısır’daki Atomstroyeksport 
şubesinde belgelerin çoğaltılması 
için geniş formatlı bir MFP temini. 

 

Delivery of 
industrial valves 
LP up to DN 300 
mm  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072805911
409  

03.08.2022 / 
09.09.2022  

i.sagztinov@a
se-ec.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
 
Bangladeş Ruppur NGS'nin 1, 2 
No’lu güç ünitelerinin inşası için DN 
300'e kadar genel endüstriyel düşük 
basınçlı vana temini. 

 

Delivery of 
alternative 
pumps of feed of 
the first contour 
on lot No. 
19677/713 
Kud5.6/P-22  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072805911
413  

09.08.2022 / 
03.10.2022  

n.troitskaya@
ase-ec.ru  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 5, 6 
No'lu güç ünitelerinin inşasında 
birincil devre için alternatif besleme 
pompalarının temini. 

 

earthworks for 
the preparation 
of the facilities 
construction of 
the temporary 
construction and 
installation base 
of NIKIMT-
Atomstroy, JSC at 
the El-Dabaa NPP 
construction site 
in the Arab 
Republic of Egypt.  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072806681
063  

01.08.2022 / 
12.08.2022  

FedinaEA@at
omrus.ru  

Basitleştirilmiş tedarik. 
 
Mısır’daki NIKIMT-Atomstroy için El-
Dabaa NGS şantiye sahasındaki 
geçici inşaat ve kurulum üssü için 
tesislerin inşasına hazırlanmak 
amacıyla toprak işlerinin sağlanması. 

 

№17692/1043 
Supply of special 
safety valves  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072805911
414  

03.08.2022 / 
03.10.2022  

e.sinitsyna@a
se-ec.ru  

Ciro / Karlılık üzerinden kontrat ile 
Satın alma yöntemi. 
 
Hindistan Kudankulam NGS'nin 3-6 
No'lu güç ünitelerinin yapımı için 
özel emniyet valflerinin temini. 

 



Supply of pipes 
and shaped parts 
made of 
polyethylene and 
polypropylene for 
the installation of 
water supply and 
sewage systems 
in buildings 11-
13UBN, 21-
23UBN, 00UKR, 
00USJ, 00UTF, 
01UJY, 02UJY, 
00UYB, 00UKS at 
the construction 
site of Rooppur 
NPP in the 
People's Republic 
of Bangladesh.  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072906681
064  

09.08.2022 / 
09.09.2022 

 
  

BelousovaViV
@atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
  
Bangladeş Ruppur NGS şantiyesinde 
11-13UBN, 21-23UBN, 00UKR, 
00USJ, 00UTF, 01UJY, 02UJY, 00UYB, 
00UKS binalarının su temini ve 
kanalizasyon sistemlerinin montajı 
için polietilen ile polipropilenden 
yapılmış boru ve bağlantı 
parçalarının temini. 

 

Rendering of 
consulting and 
legal services on 
registration of 
AtomTechEnergo 
JSC branch office 
in Hungary  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22070505342
56  

31.08.2022  homich_k@at
ech.ru  

Küçük ölçekli alım. 
  
Macaristan'daki Atomtechenergo
şubesinin kurulması için danışmanlık 
ve hukuk hizmetlerinin sağlanması. 

 

Plywood supply 
to the facilities 
11UBN, 12UBN, 
21UBN, 22UBN, 
13UBN, 23UBN of 
Rooppur NPP  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072906681
068  

04.08.2022  SereychikasGS
@atomrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS’nin 11UBN, 
12UBN, 21UBN, 22UBN, 13UBN, 
23UBN tesislerine kontrplak temini. 

 

Supply of 
refractory 
materials and 
paving slabs for 
work at the 
facilities of the 
Belarusian NPP  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072906681
070  

09.08.2022 / 
29.08.2022  

MaterkinaYuE
@atomrus.ru  

Teklifler için açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Belarus NGS tesislerinde çalışmak 
için refrakter malzeme ve kaldırım 
levhalarının temini. 

 

Supply of split 
systems for 
performing 
ventilation works 
in buildings 
00UYB, 00UTF, 
00UST, 03UJY at 
the construction 
site of the Ruppur 
NPP in the 
People's Republic 
of Bangladesh  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072906681
076  

09.08.2022 / 
29.08.2022  

TelichkoAA@a
tomrus.ru  

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

 



 

Supply of 
electrical 
products 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
/22072906681
077  

09.08.2022 / 
30.08.2022 

MarkelovAA@
atomrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Mısır El-Dabaa NGS sahasında bir 
eğitim ve üretim kompleksinin inşası 
için elektrik ürünlerinin temini. 

 

Preparation of 
the licensing 
documentation 
sets for obtaining 
permits for the 
implementation 
of elevators of NI 
buildings  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072905911
417  

10.08.2022 / 
05.09.2022 

s.mosolov@as
e-ec.ru  

 

Elektronik olmayan ortamda teklifler 
için tek aşamalı açık talep 
toplanmaktadır. 
 
Macaristan Paks II NGS’nin binaları 
için asansör satışına ilişkin izinlerin 
alınması amacıyla lisanslı belge 
setlerinin hazırlanması. 

 

Supply of Welding 
Materials for 
welding works at 
Rooppur NPP by 
the PRB Branch 
Office of NIKIMT-
Atomstroy JSC  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072906681
080  

16.08.2022 / 
16.09.2022  

KryvulinVi@at
omrus.ru  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
artırma. 
 
Bangladeş Ruppur NGS tesislerinin 
inşası sırasında NIKIMT-Atomstroy 
JSC şubesi tarafından sağlanan 
kaynak işleri için kaynak sarf 
malzemelerinin temini. 

 

Supply of paints 
and varnishes for 
performance of 
works at Rooppur 
NPP facilities  

https://zakupki
.rosatom.ru/en
/22072906681
082  

04.08.2022  SereychikasGS
@atomrus.ru  

Küçük ölçekli alım. 
 
Bangladeş Ruppur NGS tesislerinde 
çalışmak için boya ve vernik temini. 

 


