ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2013/4984

KONU

:Türkiye – Macaristan Maçı için Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ :14 Mart 2013 Perşembe Günü Saat 12.00
26 Mart 2013 Salı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadında, Türkiye –Macaristan A Milli Futbol
takımları arasında oynanacak olan müsabaka için Özel Güvenlik Hizmeti satın alınacaktır. İşle ilgili
Firmanızdan kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir.
Detay bilgi cenkcem@tff.org mail adresinden veya 0532 6234177 Nolu telefonla alınabilir.
İşe ait teklif dosyası İstinye Mahallesi Daruşşafaka Cad No: 45 Kat.2 İstinye- İstanbul Adresinde
Mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 14 Mart 2013 Perşembe Günü Saat
15.00’ye kadar teslim edilecektir.
 Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza
sirküleri,

d. Referans dosyası,
SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler
Görevlendirilecek Özel Güvenlik sayısı: 1200

Toplam : 850 Personel görevlendirilecektir. Teklifler Özel Güvenlik ve Steward için ayrı ayrı
belirtilmelidir.

Hizmet Alınacak firmaya dusen gorevler:
• 5188 sayılı Özel Güvenlik kanunu , 6222 sayılı Sporda Şiddet ve
Düzensizliğin önlenmesine dair kanun ,diğer tüm ilgili kanunlarda ve
yönetmeliklerde belirtilen özel güvenlik hizmeti için belirlenen
yükümlülükleri , ayrıca İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu , Türkiye
Futbol Federasyonu , Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer tüm
ilgili kurum ve kuruluşların özel güvenlik hizmeti ile yayımladığı
ve
talimat
verdiği
tüm
statü,kural
ve
talimatlarla
ilgili
yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.
• Güvenlik firması anlaşma yapılan ……… kişiyi müsabaka günü
,
müsabaka saatinden enaz 5 saat evvel stadyum alanında göreve hazır
şekilde bulundurulmasını sağlayacaktır.
• 1.güvenlik bariyerinde bilet kontrol ve metal dedektörle üst arama
işlemini
yapacaktır.Biletsiz
seyirci
bariyerden
içeri
alınmayacaktır.Dedektörle üst arama işlemi yapıacak ve yasak
maddelerin içeriye alınması engellenecektir.

• 4 (Dört) farklı tribünde , 1.güvenlik bariyeri dışında ve
turnikeler (2.güvenlik bariyeri) dışında seyircilerin doğru tribüne
yönelmelerini sağlayacak personel istihdam edilecektir.
• Tüm turnikelerde bilet kesen ve bilet okutan personel istihdamı
sağlanacaktır. Turnikelerden barkodu okumayan bilet sahibi kişiler
ve varsa biletsiz seyirciler içeri alınmayacaktır.Barkodu okutulmuş
biletle tekrar giriş yapmaya yeltene kişiler resmi güvenliğe teslim
edilecektir.
• Tahliye kapılarında , elinde kapıların anahtarı olan ve sadece bu
işle mükellef tahliye personeli istihdam edilecektir. Girişler
sırasında kesinlikle tahliye kapıları açılmayacaktır. Acil bir durum
vuku olduğunda kapılar polis ve stadyum görevlileri nezaretinde
açılacaktır. Tahliye kapılarından kesinlikle biletli veya biletsiz
seyirci alınmayacaktır.
• Turnikelerin arızalanması halinde , arızalanan turnike kapatılacak
ve aynı yere girilen diğer çalışan turnikeler kullanılacaktır.
Arızalana turnikedeki ekip diğer turnikedeki personele yardımcı
olarak çalışacaktır.Arızalanan turnikeden kesinlikle manuel sistemde
, bilet kesme işlemiyle seyirci alınmayacaktır.
• Görevli turnikesinden sadece müsabaka alanında girme yetkisi olan
akredite edilmiş kişiler ve stadyum sahası ve tribünlerinde görevli
polisler içeri alınacaktır.İçeri girişlerin kontrolü , akreditasyon
listesine göre güvenlik firması tarafından yapılacaktır.Polislerin
geçiş kontrolü için yetkili bir amirin görevlendirilmesi konusunda
resmi müsabaka amiri ile görüşme güvenlik firması tarafından
yapılmalıdır.Görevli kapısından biletli veya biletsiz kimse içeri
alınmayacaktır.
• 1.güvenlik bariyeri kapıları harici çevresinden kaçak olarak
girmeye çalışan kişiler içeri girmesi engellenecek , girmeye
çalışanlar resmi güvenliğe teslim edilecektir.
• Turnikelerde pankart kontrolü resmi güvenlikle birlikte yapılacak
, ilgili kanun , il spor güvenlik kararı ve TFF kurallarına uygun
olmayan pankartlar stadyum içerisine alınmayacaktır.
• Tribünlerde görevlendirilen güvenlik personelleri seyircilere
numaralı yerlerine yönlendirecek ve herkesin yerlerine oturması
sağlanacaktır.Biletindeki yerine oturmayan seyirciler uyarılarak
kendi yerine oturmaları sağlanacaktır.
• Tribün birleşim yerlerinde yeteri kadar görevli personel istihdam
edilecek , farklı kategorideki seyircilerin tribün değişimine izin
verilmeyecektir.
• Tribünlerde müsabaka esnasında meydana gelebilecek kaza, yaralanma
, bayılma , taşkınlık vb sağlığı ve ilk yardımı ilgilendiren
olaylarda öncelikle seyirciler için kullanılan seyirci ilk yardım
odasına yönlendirilecek ardından çok önemli bir durum arzediyorsa
ambülansla en yakın hastaneye ulaştırılmasına sağlık ekiplerine
ilgili tribünde görevli güvenlik personelinin güvenlik firmasının
sorumluluğundadır.
• Sis bombası , bengal ateşi vb adlarda stadyuma alanına girişi bir
şekilde sağlana yasak maddelerin tribünlerde ateşlenmesi , yakılması
halinde derhal güvenlik firması yetkilileri yakan kişiyi yakalayacak

ve resmi güvenliğe teslim edecektir.Yakılan ateş ise , kum sepetinde
söndürülecektir.
• Seyircilerin sahaya inme isteklerine karşı kapılarda ve saha
içinde görevlendirilen güvenlik personelleri seyircileri kesinlikle
saha
içine
acil
bir
durum
talimatı
için
onay
gelmedikçe
almayacaktır.Güvenlik firması seyircilerin sahaya atlamasına engel
olmaktan direkt olarak sorumludur.
• protokol girişlerinde , GSGM personelleriyle irtibatlı şekilde
seyirciler
tribünlere
alınacak
,
biletsiz
seyirciler
içeri
alınmayacaktır.
• vıp , loca girişlerindeki görevli personeller , seyirci profiline
uygun şekilde davranışta bulunacak ve bu alandaki misafirlerin
güvenliği ve yönlendirmesi en üst seviyede gerçekleşecektir.
• naklen yayın araç alanına girecek araçların kontrolü , medya
sorumlusu ile irtibatlı şekilde sağlanacak ve görevli olamayan
araçların alana girmesi engellenecektir.Alanda kesinlikle özel araç
otoparkına
izin
verilmeyecektir.Alan
sınırlarındaki
kabloların
güvenli bir şekilde kameralara ulaşımının sağlanmasından da güvenlik
firması sorumludur.
• takımlar ve hakemlerin stadyuma gelişlerinin güvenli olarak
sağlanmasından güvenlik firması resmi güvenliğin görevinin bittiği
alandan itibaren sorumludur.otobüslerinden inişlerinden soyunma
odaları alanına girişlerine kadar güvenlik sorumluluğu güvenlik
firmasına aittir.
• soyunma odaları bölgesindeki koridorların ve girişlerin yapıldığı
kapılardaki akreditasyon kontrolü ve yetkisiz kişilerin engellenmesi
sorumluluğu güvenlik firmasına aittir.
• sahaya çıkılan körük , yer altı tüneli bölgesindeki tüm güvenlik
düzeni ve naklen yayıncının sağlıklı iş yapabilmesinin sağlanması
güvenlik firmasının sorumluluğundadır.Körüğün açılıp kapanması ve
körük
ağzındaki
akreditasyon
kontrolü
ve
yetkisiz
kişilerin
girişinin engellenmesi gibi tüm güvenlik sorumluluğu güvenlik
firması sorumluluğundadır.
•
basın
tribünündeki
tribün
düzenin
sağlıklı
işlemesi
için
yönlendirme görevi ve güvenliğin sağlanması güvenlik firmasının
sorumluluğundadır.Basın
tribününden
sonraki
,
basın
çalışma
salonları ve basın toplantı salonları ve tüm röportaj yerlerinin
güvenlik sorumluluğu güvenlik firmasına aittir.
• stadyumda faaliyet gösterecek yeme-içme ve eğlence gibi tüm
aktivitelere
ait
servis
araçları
,
personel
girişleri
organizasyonlarının
tüm
güvenlik
sorumluluğu
ve
giriş-çıkış
kontrolleri güvenlik firmasına aittir.Yeme –içme organizasyonu için
getirilen malzemelerde şüphenilen malzemeler olduğunda güvenlik
firmasının kontrol etme yetkisi vardır.Stadyum alanına pet şişe ile
giriş yapılmasını güvenlik firması kati surette engel olmalıdır.
• güvenlik firmasının görev sorumluluğundaki görevlerini yapma
esnasında oluşabilecek olaylar vukuu bulduğu esnada resmi güvenlik
ilgili konudan acilen haberdar edilecek ve olayın olduğu alandaki
sorumluluk
resmi
güvenliğin
talebine
göre
yönlendirilecektir.
Gerekli görüldüğü durumlarda resmi güvenliğe destek sağlanacaktır.

• stadyum alanı içerisinde konuşlandırılacak rezerv güvenlik
personeli
TFF
‘nin
talimatıyla
ilgili
bölgelerde
görevlendirilebilecektir. Ayrıca müsabakanın seyrine göre , müsabaka
öncesi görevi biten güvenlik personeli müsabaka esnasında başka bir
göreve TFF tarafından gelen talimatla yönlendirilebilecektir.
• Güvenlik firması seyircilerin tüm tahliyesi bitene , kulüpler ve
hakemler stadyumu terk edene kadar görev yerlerini terk etmemeli ve
TFF güvenlik sorumlusunun son talimatına kadar güvenlik operasyonu
devam etmelidir.
• Güvenlik firması çalıştıracağı
kalifiye olmasını sağlayacaktır.

elemanların

temiz,

titiz

ve

• Güvenlik firması çalıştıracağı elemanların 5188 sayılı kanuna
uygun eğitimlerden geçmiş ve bu kapsamda sertifika sahibi olduğunu
kabul eder. Aksine bir durumda sorumluluk tümüyle güvenlik firmasına
aittir.
• Personel, görevin ifası sırasında güvenlik firması üniforması
üzerine TFF Akreditasyon sistemindeki sarı ve turuncu renkli
önlük giyecektir.
• Hizmetlerin ifası sırasında kullanılacak makine, ekipman, kimyasal
ve her türlü malzeme güvenlik firması tarafından karşılanacaktır.
• Güvenlik firması söz konusu hizmetleri maç öncesi, maç günü ve maç
sonrası olmak üzere toplam 1 gün içerisinde bitirecektir.
• Hizmetlerin ifası sırasında görülen teknik arızalar liste halinde
TFF yetkilisine bildirilecektir.
• Hizmetlerin ifası sırasında yapılan işlerin
ertesi gün TFF yetkilisine rapor edilecektir.

günlük

dökümü

bir

• Güvenlik firması , işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerin ifası
için ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği hizmetleri ve personel
tedarikini üçüncü şahıslardan dilediği gibi temin edebilir. Bununla
birlikte Güvenlik firması , dışarıdan temin ettiği veya edeceği tüm
hizmetler ve/veya malzemeler için TFF" ye karşı direkt olarak
sorumludur ve hizmeti ve/veya malzemeyi bir başka firmadan alacak
olması sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
Güvenlik firması , bu konuda TFF karşısında tek sorumlu ve mesul
olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan etmiştir,
• işbu sözleşme ile Güvenlik firması ilgili tarihte ihtiyaç duyulan
tüm güvenlik hizmetlerini TFF adına çözüm ortağı olarak yürütmeyi,
koordine etmeyi ve tüm bu hizmetlerin doğru ifasının sorumluluğunu
almayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.

TFF. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, Teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği istekliye işe ihale etmekte serbesttir.

