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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 

İhale Komisyon Başkanlığı 

 

 

Sayı : 45777922-934.99-456                                                                             05 Kasım 2021 

Konu : İhale İlanı İMZ 

 İLANLAR MİLLİ SAVNMA BAKANLIĞI İNTE 

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI 

 

İşin Adı : 8 (sekiz) Kalem Temizlik Malzeme Alımı 
İhale Usulü : 2004/8030 Sayılı BKK 8/A Md. (Doğrudan Temin) 

İdare Adı : K.T.B.K. K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 

Adres : K.T.B.K. K.LIĞI GİRNE/KKTC 

Telefon : 03928153500-03-04-05 

Elektronik Posta Adı : rasim.ersoy@kkk.tsk.tr  

Malın/Hizmetin  Niteliği ve Türü : EK-2 Malzeme İhtiyaç Listesinde Belirtilen Temizlik Malzeme 

   Alımı 

Malın/Hizmetin  Miktarı  :  8 (sekiz) Kalem 

Mal/Hizmetin  Teslim Yeri :  Taşınır Tük. 602 Mal Saymanlığı/ Girne 

Mal/Hizmetin  Teslim Tarihi  : Malzemeler kararın tebliğine müteakip 15 (on beş) takvim 

    günü içerisinde 

İhale Yeri   : K.T.B.K. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Girne/KKTC 

İhale Tarihi : 11.11.2021-10:30 

İşin Yapılacağı Yer : K.T.B.K. K.lığı 

 

İhale ile ilgili diğer açıklamalar :   

1. Alınacak mallar kararının yükleniciye tebliğini müteakip  15 (on beş) takvim günü 

içerisinde Tşn.(Tük.)-602 Mal Saymanlığına teslim edilecektir.15 (on beş)’inci günün tatil gününe 

rast gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü son teslim tarihi olacaktır. Yüklenici tarafından 

teslim edilen mal/malzemenin herhangi bir nedenle ret edilmesi durumunda teslim süresi içerisinde 

yüklenici bir defaya mahsus mal/malzeme değişimi yapabilecektir. Malzemeler mesai saati 

içerisinde teslim edilecektir. 
2. Alıma yönelik ihale; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (K.T.B.K.) Komutanlığı İhale Komisyon 

Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  
3. İhtiyaç halinde ve K.T.B.K. K.lığınca uygun görüldüğü takdirde  KDV muafiyeti için 

Gümrük Muafiyet Belgesi verilecektir. Gümrük ile ilgili tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

4. Teklifler KDV hariç olarak verilecek, ilgili mevzuat uyarınca mal teslimi ve muayene 

müteakip düzenlenecek Taşınır Mal İşlem Belgesi doğrultusunda hesaplanarak idare tarafından 

yükleniciye ödenecektir. 

5. Alıma konu malzemeler bütünlük arz ettiğinden kısmı teklife kapalıdır. Bu alım usulünde 

malzemelerin her bir kalemi için teklif verilecek, teklifler kalem bazında değil toplamda 

değerlendirilecek malzemenin tamamı üzerinden alınan en düşük teklif esasına göre ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve toplamda en düşük teklifi veren istekliden temin 

edilecektir. Sözleşme yapılmayacak, teminat alınmayacaktır. Geçici veya sürekli olarak ihalelere 

katılmaktan yasaklanmış olanlar, yasağa uymayarak alıma girmiş ve üzerinde kalmış ise alım iptal 

edilecektir. 
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6.      Alımı yapılacak malzemelerin muayene ve kabul işlemleri KTBK K.lığı Muayene ve Kabul 

Komisyon Başkanlığı tarafından EK-3’de (EVSAF) yazılı özelliklere göre yapılacaktır. Teslim 

edilen ve Muayene Kabul Komisyonu tarafından uygun görülen her bir mal kalemi için kısmi kabul 

yapılacak, kabul edilen malzemelerin ödemesi yapılacaktır. 

7. Teslim süresi içerisinde (15 takvim günü içerisinde) teslim edilmeyen veya ret edilen mallar 

için 7 (yedi) takvim ihtarlı süre verilecektir. 7 (yedi) takvim günü ihtarlı süre içerisinde 

mal/malzeme teslim edilene kadar geçen her takvim günü için ihale bedelinin binde beş’i kadar ceza 

alacağından kesilecektir. Bu  süre 7(yedi)  günü geçmeyecektir. 

8.    İhale kapsamında daha detaylı bilgilere https://msb.gov.tr/Ihale/ilan adresi üzerinden 

ulaşılabilmektedir. 

9. İhale Komisyon Başkanlığına ihale konusunda bilgi alınması maksadıyla 0392 8159646-

4581/4582  numaralı telefonlardan veya rasim.ersoy@kkk.tsk.tr  elektronik posta adresinden 

ulaşılabilir.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasim ERSOY 

İkmal Albay 

İhale Komisyon Başkanı 
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