
Haberleşme: 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13892.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 17 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 22 Mart 2017 
Alıcı                                       : “Uzbektelekom” A.Ş. 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre 

ihalelerde katılma izni olan, bu tur proje ve hizmetlerde 
tecrübesi olan tüm  tüzel kişiler veya Özbekistan 
Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel kişiler için 
geçerlidir. Yerli işletmeler ve üreticilere Özbekistan 
Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği fiyatlarda 
kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri 
Kısa açıklaması                     : Telekomünikasyon ekipmanları temini ihalesi  
Tel/faks:                                : (+ 998 71) 150-19-88, 150-19-85, 150-19-87. 
E-mail                                     :  uzimpex@sarkor.uz, uzimpex2@rambler.ru,  www.uzimpex.uz    
 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13885.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 16 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 05 Mart 2017 
Alıcı                                       : “Özbekistan Hava Yolları” Milli Kuruluşu 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bu 

tur ihalelerde katılma izni olan tüm  tüzel kişiler veya 
Özbekistan Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel 
kişiler için geçerlidir. Yerli işletmeler ve üretimcilere 
Özbekistan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği 
fiyatlarda kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri 
Kısa açıklaması                     : Bilgi işlem sistemlerine bakım ve otomatik teknolojik destek 

sağlanması ihalesi.  
Tel/faks:                                : (+998 71) 1404709 
E-mail                                    : e_commerce@uzairways.com  
 

Hizmet: 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13891.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
İlan numarası                         : №: 2476 
Yayın Tarihi                          : 16 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 06 Mart 2017 
Alıcı                                       : “LUKOIL Uzbekistan Operating Company LLC” 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bu 

tur ihalelerde katılma izni olan tüm  tüzel kişiler veya 
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Özbekistan Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel 
kişiler için geçerlidir. Yerli işletmeler ve üretimcilere 
Özbekistan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği 
fiyatlarda kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri.  
Kısa açıklaması                     : “RADIOBARIER” cihazinin montaji, devreye alma, ihalesi 
Tel/faks:                                : (+99871) 140-40-40; 140-40-41 
E-mail                                     : uzbekistan@lukoil-international.com  
 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13887.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 16 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 10 Mart 2017 
Alıcı                                       : Taşkent’teki “Westminster International University” (WIUT) 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bu 

tur ihalelerde katılma izni olan tüm  tüzel kişiler veya 
Özbekistan Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel 
kişiler için geçerlidir. Yerli işletmeler ve üretimcilere 
Özbekistan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği 
fiyatlarda kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri 
Kısa açıklaması                     : 120 adet iğne yapraklı ağaçlar beslenmesi ve temini ihalesi.  
Tel/faks:                                : (+99871) 238-74-14, (+998 90) 329-24-50 
E-mail                                    : www.wiut.uz  
 
 
Sanayi: 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13893.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 17 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 22 Mart 2017 
Alıcı                                       : “Uzbektelekom” A.Ş. 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre 

ihalelerde katılma izni olan, bu tur proje ve hizmetlerde 
tecrübesi olan tüm  tüzel kişiler veya Özbekistan 
Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel kişiler için 
geçerlidir. Yerli işletmeler ve üreticilere Özbekistan 
Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği fiyatlarda 
kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri 
Kısa açıklaması                     : Otomatik dizel elektrik santralleri (ADES) teslimi ihalesi  
Tel/faks:                                : (+ 998 71) 150-19-88, 150-19-85, 150-19-87. 
E-mail                                     :  uzimpex@sarkor.uz, uzimpex2@rambler.ru,  www.uzimpex.uz    
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http://www.tenderweek.com/tenders/show/13890.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
İlan numarası                         : LUO/000/05-17/071 
Yayın Tarihi                          : 16 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 07 Mart 2017 
Alıcı                                       : “LUKOIL Uzbekistan Operating Company LLC” 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bu 

tur ihalelerde katılma izni olan tüm  tüzel kişiler veya 
Özbekistan Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel 
kişiler için geçerlidir. Yerli işletmeler ve üretimcilere 
Özbekistan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği 
fiyatlarda kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri.  
Kısa açıklaması                     : Emniyet valfleri testı ve ayarı için stand teslimi ihalesi 
Tel/faks:                                : (+99871) 140-40-40; 140-40-41 
E-mail                                     : uzbekistan@lukoil-international.com  
 

İnşaat: 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13867.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 15 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 15 Mart 2017 
Alıcı                                       : “Asia Tyres Trade” Özel şirketi 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre 

ihalelerde katılma izni olan, bu tur proje ve hizmetlerde 
tecrübesi olan tüm  tüzel kişiler veya Özbekistan 
Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel kişiler için 
geçerlidir. Yerli işletmeler ve üreticilere Özbekistan 
Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği fiyatlarda 
kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri 
Kısa açıklaması                     : Şirkete bağlı süpermarket ve ofis binasında inşaat işleri ihalesi. 
Tel/faks:                                : (+998 71) 280 55 58 
E-mail                                     :  
 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13858.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 14 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 14 Mart 2017 
Alıcı                                       : UNDP Özbekistan 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bu 

tur ihalelerde katılma izni olan tüm  tüzel kişiler veya 
Özbekistan Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel 
kişiler için geçerlidir. Yerli işletmeler ve üretimcilere 
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Özbekistan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği 
fiyatlarda kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri 
Kısa açıklaması                     : Buhara vilayetinin Karakul ilçesinde hayvancılık ve tarım için 

kompleks inşaatları ihalesi.  
Tel/faks:                                : (+998 71) 120 34 50, 120-34-85 
E-mail                                    : pu.uz@undp.org, www.uz.undp.org 
 

Diğer: 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13806.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 16 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 06 Mart 2017 
Alıcı                                       : “Özbekistan Hava Yolları” Milli Kuruluşu 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bu 

tur ihalelerde katılma izni olan tüm  tüzel kişiler veya 
Özbekistan Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel 
kişiler için geçerlidir. Yerli işletmeler ve üretimcilere 
Özbekistan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği 
fiyatlarda kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri 
Kısa açıklaması                     : NILECJSTD 0601.00 Level 1-5. standartlarına uygun olan 15 

adet sabit metal arayıcılar ve 20 adet metal dedektörleri alımı 
ihalesi  

Tel/faks:                                : (+998 71) 140-45-72, 140-45-62, 
E-mail                                    : oab@uzairways.com  
 
 
http://www.tenderweek.com/tenders/show/13881.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
İlan numarası                         : “Pravda Vostoka” gazetesi №33 (28491) 
Yayın Tarihi                          : 16 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 15 Mart 2017 
Alıcı                                       : “UZKOMGOSREZERV” komitesi  
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bu 

tur ihalelerde katılma izni olan tüm  tüzel kişiler veya 
Özbekistan Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel 
kişiler için geçerlidir. Yerli işletmeler ve üretimcilere 
Özbekistan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği 
fiyatlarda kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri   
Kısa açıklaması                     : Tatlı tereyağı alımı ihalesi 
Tel/faks:                                : (+998 71) 238-75-72, 238-75-86. 
E-mail                                     : 1upr@udz.uz 
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http://www.tenderweek.com/tenders/show/13873.html 
 
Ülke                                       : Özbekistan  
Yayın Tarihi                          : 16 Şubat 2017  
İhalenin geçerlilik süresi      : 27 Mart 2017 
Alıcı                                       : “Uz Dong Yang Co” Ortak Şirketi 
Kimler katılabilir                   : İhale davetiyesi Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre 

ihalelerde katılma izni olan, bu tur proje ve hizmetlerde 
tecrübesi olan tüm  tüzel kişiler veya Özbekistan 
Cumhuriyeti'nde akreditasyonu olan tüm potansiyel kişiler için 
geçerlidir. Yerli işletmeler ve üreticilere Özbekistan 
Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat gereği fiyatlarda 
kolaylıklar sağlanabilir. 

Nesnelerin konumu               : Özbekistan Cumhuriyeti, Andican vilayeti 
Kısa açıklaması                     : Özel kıyafetler dikişi için madde ve malzemeler alımı ihalesi  
Tel/faks:                                : (+998 74) 226 89 32, (0-371) 150 42 42 
E-mail                                     :  yuldashev.shohruh@uzdy.uz  
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