
HAFİF ALAŞIMLI SABİT KÖPRÜ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI DUYURUSU 

  

Duyuru Tarihi: 18/12/2017 

BİD Konusu: 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, karşılaşılan açıklıkların 
(kuru ve sulu) geçilmesi maksadıyla Lojistik Destek Köprüsü olarak 
kullanılacak Köprü İnşa Aracı, Köprü Taşıma Aracı/Araçları ve Köprü 
Malzemeleri ve gerektiğinde Römork/Römorklardan oluşan bir sistemin 
kazandırılması 

BİD Teslim Şartları 
ve  İstenilen 
Belgeler:  

1. BİD’i almaya istekli kurum veya firma öncelikli olarak talebini en geç 29 
Aralık 2017 tarihi saat 16.00’a kadar resmi yazı ile Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’na (SSM) iletecektir.  

2. SSM, söz konusu talebi uygun bulması halinde BİD’i cevaplanmak üzere 
resmi olarak talepte bulunan kurum veya firmaya BİD’in teslim alınması 
hususunda bildirim sağlanacaktır. BİD’i elden teslim alacak şahıs, ilgili 
firma/kurum/kuruluş tarafından Noterden alınmış yetki belgesinin aslını bir 
kopyası ile birlikte Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), SSM Kara 
Araçları Daire Başkanlığı Tank ve Modernizasyon Müdürlüğü’ne ibraz 
ederek, imza karşılığı teslim alacaktır. 

3. Bu BİD, yalnızca Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip 
firma/kurum/kuruluşlara teslim edilebilecektir. Tesis Güvenlik Belgesi’nin 
kopyası, firma talebinin iletildiği resmi yazıya ek olarak SSM’ye 
sunulacaktır.  

BİD Cevaplarının 
Teslim Şekli ve 
Tarihleri:  

BİD cevapları 1 basılı ve 1 elektronik kopya olmak üzere 2 kopya halinde 5 
Şubat 2018 tarihi saat 16.00’a kadar teslim edilecektir. 

Temas Noktası: 
Uzm. Yrd. Barış GEZGEN (Tel: +90 0312 411 98 49) 
     e-posta : sbgezgen@ssm.gov.tr 
Proje Müh. Erdi YILDIRIM (Tel: +90 312 411 94 54) 
                            e-posta : erdiy@ssm.gov.tr 

Diğer Hususlar: 
1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kendi takdirine bağlı olarak, BİD’de 
gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama süresini 
değiştirmekte serbesttir.  

2. Bu ilanın ve/veya BİD’in yayımlanmış olması, BİD kapsamında 
bahsedilen konularda Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlanacağının veya 
ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez.  

3. BİD içerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya BİD’e verilecek 
cevaplar Müsteşarlığa herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez. 
Müsteşarlık, bu BİD dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya 
zorlanamaz.  

4. BİD’i alan firma/kurum/kuruluşlar BİD ve ilanın içeriğindeki bütün 
kuralları ve koşulları kabul eder.  

5. Müsteşarlığın önceden yazılı izni olmadan firmalar, üçüncü taraflara BİD 
ile ilgili bilgilendirme, basın açıklaması, yalanlama ya da doğrulama 
yapmayacaklardır. 
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