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ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2013/20715

KONU

: Hazır Yemek Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ :27 Eylül 2013 Cuma Günü Saat 15.00
Türkiye Futbol Federasyonu İstinye – Levent ve Beylerbeyi tesislerinde çalışan personeli için öğlen
yemeği hizmeti alınacaktır.
Konuyla ilgili firmanızdan kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir. İsteklilerin Tekliflerini 27Eylül 2013
Cuma günü Saat 15.00’e kadar İstinye Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No:45 Kat:2 Adresinde
mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir.
Detaylı bilgi için ahmeteksi@tff.org mail adresinden alınabilir.
TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip
değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir ve e ihale hakkını saklı tutar.

Türkiye Futbol Federasyonu İstinye Merkez binası için 170 kişilik - Beylerbeyi Eğitim
tesisleri için 75 kişilik, Levent tesisleri için 55 kişilik personel öğlen yemek hizmeti alınacaktır.
Hizmet hafta içi öğle yemekleri ile sınırlı olup haftada 5 (beş) gündür.
Catering firmasının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
-Catering firmasının Gıda Üretim sertifikası, Gıda Sicil Sertifikası, ISO 9001,TSE belgelerinin olması
zorunludur.
-Catering firması yemekhanede kullanılacak, Fırın, bulaşık makinesi, yemek ısıtma
gereci(benmari), salata bar, masa, sandalye, sürahi, bardak, çatal-kaşık-bıçak, servis tepsisi,
tabak, baharatlık vs. gibi yemekhanede bulunan her türlü araç gereci kendisi tahsis edecektir.
-Catering firması yemekhanede kullanılacak bu malzemeleri insan Kaynakları ve idari işler
Müdürlüğüne sunup, onlardan onay aldıktan sonra kurulumu kendi yapacaktır.
-Yemeğin firmada üretilip TFF nin sözleşmede belirteceği İstinye - Beylerbeyi ve Levent binalarına
taşınması,yemek salonlarına dağılımı,ekmek ve su servisi,bulaşıkların yıkanması,mutfak ve
yemekhane salonlarının temizliği Catering firmasına aittir.
-Catering firması hizmet vereceği TFF binalarında yeterli sayıda personel çalıştırmakla,

personeline karşı SGK ve ilgili Vergi kanunlarına uymak, sorumluluklarını yerine getirmekle
yükümlüdür.
-Catering firması çalışanlarına iş kıyafeti almak ve bir örnek giydirmek, yemekle uğraşan
personeline yılda 1 kez akciğer filmi, resmi raporu ile üç ayda bir portör muayenesi için
doktora göndermek ve sonuçları TFF insan Kaynakları ve idari işler Direktörlüğüne göndermek
zorundadır.
-Catering firması yapacağı yemeklerde piyasada tanınmış marka ürünleri kullanmakla yükümlü
olup,TFF ye tedarikçi listesini sunmak zorundadır.
-Catering firması TFF personeline günlük menüde 2 Anayemek,1 yardımcı yemek,çorba ,tatlı
bar,meyva,salata bar sunumu yapacaktır.Ġstendiğinde diyet menüsüde firmaca hazırlanacak
olup,bu hizmete dahil edilecek ve ek hizmet bedeli firmaca talep edilmeyecektir.
-Catering firması haftanın beş günü TFF ye sunduğu herçeşit yemekten alınan numuneleri
steril poşetlerde soğuk ortamda 72 saat muhafaza etmekle ve gerektiğinde bedeli catering
firmasınca ödenmek üzere laboratuara göndermekle yükümlüdür.

