
 

ÜNİTESİ        :  Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI              :  2011/19787 

KONU           :  SPOR TOTO 2. ve SPOR TOTO 3.LİG TAKIMLARI DEPLASMAN ULAŞIMI VE KONAKLAMASI 

Spor Toto 2. ve Spor Toto 3. lig takımlarının deplasman ulaşımı ve konaklaması ile ilgili aşağıda 
detayları verilen işler için firmanızdan kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir. İşe ait detay bilgi için  
0530 827 11 10 Nolu telefondan veya oyatorun@tff.org  mail adresinden Seyahat Konaklama 
Müdürü Oya TORUN ile görüşülebilir. 

İşe ait teklif dosyası İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad No: 45 Kat.2 İstinye- İstanbul adresinde Mukim 

Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 14 Eylül 2011 Çarşamba Günü Saat 15.00’e 

kadar teslim edeceklerdir. 

ALINACAK HİZMETLER: 

Spor Toto 2. ve Spor Toto 3.Liglerinde, 1. ve 2. devrede oynanacak karşılaşmalarda kulüplerin 
deplasman ulaşımlarının ve konaklamalarının aşağıdaki koşullar dahilinde sağlanmasıdır.  
 
Teklifte; hem toplam rakam, hem her kulüp için öngörülen rakam, hem de kulüp bazında uçak ve 
otobüs rakamları ile otel konaklama fiyatlarının teferruatlı dökümü belirtilmelidir. 
 

 Aynı belediye sınırları içindeki kulüplerin karşılaşmalarına ait ulaşım 

dahil değildir. 

 Kulüplerin belediye sınırları dışında - 500  kilometre uzaklık dahilinde - 

gerçekleşecek karşılamalarında ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Ancak, 

daha ekonomik olması durumunda kulüpler havayolu ulaşımını tercih 

etme seçeneğine sahiptir. 

 500 kilometre uzaklık üstündeki ulaşım, havayolu ile sağlanacaktır. 

Ancak, kulüpler daha uygun ve elverişli olması durumunda uçak ulaşımı 

yerine otobüs ulaşımını tercih etme seçeneğine sahiptir. 

 Şehir içi transferler dahil değildir. 

 Havayolu ulaşımında maksimum 25 kişinin ulaşım giderini karşılamak ile 

mükelleftir. 

 Otobüs ulaşımında içme suyu temini haricinde yiyecek ve içecek temini 

dahil değildir. 

 Kulüplerin kendilerine ait araç ile ulaşım tercihi durumunda, firma 

belirlemiş olduğu kilometre çizelgesine göre kulüplere benzin masrafını 

tanzim edecektir. 

 Otel konaklamalarında; Seyahatlerde maçtan bir gün önce ulaşım ve tek 

bir gece konaklama planlanmalıdır. Uçak ile yapılan seyahatlerde maç 

sonrası uçak olmaması durumunda 2 gece konaklama planlanmalıdır. 

 Yapılacak fiyat çalışmasında www.tff.org sitemizden ligler linkine 

girildikten sonra Spor Toto 2. ve Spor Toto 3. Liglerine ayrı ayrı girilmeli, 

bunların altındaki puan cetveli ve fikstür linkine girilerek müsabaka 

takvimi kullanılmalıdır. 

 Teklif vermek isteyen firmalarda bulunması gereken özellikler: 

- 2010 yılı içerisinde minimum 4 adet tek seferde 1.000.000._TL ve 

üzeri yurt içi hizmet faturası kesmiş olmak  

mailto:oyatorun@tff.org
http://www.tff.org/


- IATA belgesine sahip olmak 

- Türkiye genelinde aynı gün içerisinde D2 belgesine sahip minimum 

30 adet otobüs ile yolcu taşıma belgesine sahip olmak 

- 2010 yılı içerisinde minimum 20.000 pax uçak yolcusu taşımış olma 

belgesi 

- Minimum 15 futbol kulübünden ulaşım, konaklama, yeme-içme ve 

asistance dahil olmak üzere başarı ile hizmet verdiğine dair referans 

mektubu almış olmak 

- Aynı gün içerisinde minimum 20 futbol kafilesine ulaşım, 

konaklama, yeme-içme ve asistance hizmetleri vermiş olmak 

- Spor Toto 2. ve Spor Toto 3.Lig takımlarının bulunduğu illerde 

minimum 2 otel ile sözleşmeli olmak 

- Son 1 yıl içerisinde kurumsal firmalar adına yurtiçinde minimum  

1.000.000._TL münferit otel konaklama cirosu (firma ismi 

belirterek) 

Teslim edilen dosyanın üzerine isteklini Adı Soyadı ve Unvanı yazılacaktır. 

 tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, 
dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir. 


