
 

 

VAKIFLAR İDARESİNDEN 

TEKLİF KABULÜ  

 

Kıbrıs Vakıflar İdaresine ait ; 

 İncirli Köyü yeni Cami  taş minare   ve imam lojmanı inşaatı  işleri, 

 Lefkoşa Sanayi yeni Cami   ve  taş minare inşaatı işleri, 

 Pınarlı köyü yeni Cami ve taş  minare inşaatı   işleri, 

  Arabahmet Cami kısmi tamirat işleri , 

  Lefkoşa  Arapahmet  Paşa Mahallesi, Müftü Ziyai Sokak, No:37’deki binanın genel 

tamirat  işleri  için , 

 

   Müteahhitlerden teklif temin edilecektir. 

1. Geçici teminat ihale bedelinin %5’dir. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.  

2. Geçici teminat olarak “39/2001” sayılı “Bankalar  Yasası” tahtında kurulup, faaliyet 

gösteren ve “41/2001” sayılı  “Merkez Bankası Yasası” altında denetlenen bankaların teminat 

mektupları geçerli olacaktır.  

3.Geçici teminat süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gün olacaktır.  

4. Teminat olarak yalnız Banka Teminat Mektubu geçerli olacaktır.  

5. Vakıflar İdaresi İhaleyi yapıp yapmamakta ve en düşük veya herhangi bir teklifi kabul edip 

etmemekte serbestir. 

6. Verilecek teklifler KDV  Hariç   Türk Lirası olarak verilecektir. 

7. Teklif veren Müteahhitlerden 19/1998 sayılı yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitleri “ Kayıt 

ve Denetim Yasası” gereği encümene kayıt şartı aranacaktır. 

 Arabahmet Cami kısmi tamirat işleri, Lefkoşa  Arapahmet  Paşa Mahallesi, Müftü Ziyai 

Sokak, No:37’deki binanın genel tamirat  işleri  için  I’den  V’ci sınıfa kadar;   

İncirli Köyü yeni Cami  taş minare   ve imam lojmanı inşaatı  işleri, Lefkoşa Sanayi yeni Cami   

ve  taş minare inşaatı işleri, Pınarlı Köyü yeni Cami ve taş  minare inşaatı   işleri için;    I’den 

III ’cü sınıfa kadar   yapı sınıfı  karnesi  şartı gerekmektedir. 

8. Çalışma Dairesi’nin 22/1992 sayılı iş yasasının 72 (10) C bendi uyarınca Müteahhitler  

ihaleye katılım formu aldıktan sonra ihale dosyası alabileceklerdir.  

9. İhale dosyası almak ve   daha fazla bilgi edinmek için Vakıflar İdaresi İnşaat Şube 

Müdürlüğü (Lefkoşa) müracaat edilmelidir.  

10. Telefonla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  

11. Teklifler en geç  25  Ekim  2017  Çarşamba    günü saat 10.00’ye  kadar Vakıflar İdaresi 

L/şa’da bulunan  teklif kutusuna  atılmış  olmalıdır.   

12. Teklifler ile ilgili ihale dosyası 250 TL,   karşılığında Vakıflar İdaresi İnşaat Şube 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 


