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: Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ : 1 Kasım 2019 Cuma Saat 17:00
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri,
Beylerbeyi Tesisleri, Levent Pembe Köşk ve Meral Celal Aras Spor Lisesi’nde aşağıda detayları
verilen güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü Hasan Doğan Milli
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü/Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye
Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğü’ne 1 Kasım 2019 Cuma saat 17:00’a kadar teslim
edebilirler. Detaylı bilgi ekremorhan@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 nolu telefondan
alınabilir.
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,
b. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
c. İmza sirküleri (noter tasdikli)
d. Referans dosyası, (Aşağıdaki iş tanımına uygun şekilde son 5 yıl içinde tamamlanmış ya da devam
eden en az 3 işe ait iş sahibi kurumsal firmaların imza yetkililerince düzenlenen referans mektubu ve
imza teyidi için ilgili şirketlerin imza sirküleri)
e. Vergi Levhası fotokopisi (noter tasdikli)
f. Vergi borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı)
g. Sgk borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı)
h. 5188 sayılı yasa ve bu yasaya ilişkin yönetmelik uyarınca yetkili kurumlar tarafından düzenlenen
faaliyet izin belgesi,
i. Şirkete ait kalite belgeleri ( ıso 9001-200 ve TSE belgeleri)
j. Noter tasdikli vekaletname (istekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa)
k. Devlet tarafından yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, TL bazında geçici
teminat mektubu (1 yıllık teklif bedelinin %5’i tutarında, teklif tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacak)
(firmanın ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmaktan cayması halinde, bu teminat mektubu
TFF tarafından irat kaydedilir.)
l. EK-1 Taahhütname (şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşeli)

TFF, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 5894 sayılı yasa ile özel hukuka tabi, özerk bir
tüzel kişiliktir. Bu bağlamda, işbu ihale süreci tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olup, TFF verilen
teklifleri dilediğince değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir. TFF, söz konusu
teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.
Firma; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 23 güvenlik
görevlisi ve 1 güvenlik yöneticisi, Beylerbeyi Tesisleri’nde 9 güvenlik görevlisi, Levent Pembe
Köşk’te 4 güvenlik görevlisi ve Meral Celal Aras Spor Lisesi’nde 3 güvenlik görevlisi olmak
üzere toplam 40 personel ile 24 saat hizmet verecektir.
Bu hizmet karşılığında 1 yıl geçerli olmak kaydıyla tüm vergiler dahil olmak üzere aylık
fiyat verilecektir.
Firmanın Yükümlülükleri;
Firma, işin anahtar teslim iş niteliğinde olduğunu, vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm
güvenlik personelinin işvereninin kendisi olduğunu ve hizmetin kendisine ait araç gereç ile yerine
getirileceğini peşinen kabul eder. İşbu şartname kapsamında; TFF’nin güvenlik firmasından hizmet
aldığını firmanın personeli ile hiçbir şekilde iş-işveren / alt-üst işveren ilişkisi kurulmamaktadır. Bu
nedenle firma;


İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile 5188 sayılı kanun ile bu kanunlara ilişkin
yönetmelik hükümlerine aykırı herhangi bir tasarrufta bulunmayacak,



İşle ilgili olarak hakkında tahakkuk edecek her türlü vergi ve diğer mali yükümlülüklerini
eksiksiz ve zamanında yerine getirecek,



5188 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin yönetmelikler uyarınca her bir işyeri için ayrı ayrı
olmak üzere Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptıracak,



Hizmet verdiği personele ait SGK prim bildirgelerini her ay düzenli olarak TFF’ye sunacak,



Personeline uygun standartlarda kıyafet sağlayacak,



Personeline ilk görev başı eğitimini verecek ve görev süresince belirleyeceği periyotlarda
görev başı pekiştirme ve hizmet içi eğitimini sağlayacak ( Toplumsal psikoloji, Telefonda
konuşma teknikleri, Etkili iletişim, Uyuşturucu madde ve etkileri, Sabotajlara karşı koyma ve
koruma, Yangın ile mücadele, Olay raporu yazma, Bomba ihbar tanıma, İlk yardım, İş
Güvenliği, ISO 27001 vs. )



Personelin ulaşım hizmetini sağlayacak, bu hizmetlerden doğan sigortalar karşılayacak,



TFF tarafından gerekli görüldüğü ve talep edildiği takdirde; hizmetinden memnun
kalınmayan personeli talep tarihinden itibaren 48 saat içerisinde derhal yeni personel ile
değiştirecek,



Yasal düzenlemeler gereği gerekli başvuruları, bildirimleri yapacak ve gerekli izinleri alacak,



Tüm personelinin işvereni olarak İş Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinden doğan ücret, fazla çalışma, fazla mesai
dini ve milli bayramlarda çalışma yıllık izin gibi özlük haklarından doğan tüm ücretler ile
gerek İş Kanunu gerekse 5188 Sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile bu kanunlara ait
yönetmelikler uyarınca belirlenecek olan tazminat, prim, resmi harç ve benzeri diğer tüm
mali ve diğer yükümlülüklerinden kendisi sorumlu olacak, tüm ödeme ve yükümlülüklerini
eksiksiz olarak ve süresi içerisinde yerine getirecek,
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacak ve her
türlü koruyucu malzeme ve araç gereci personeline temin edecek, gerekli önlemleri alacak,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili yönetmeliklerde yapılan işlere ve
personellere ait evrakları İş Güvenliği Dosyası olarak hazır bulunduracak,
Güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Özel Güvenlik
Temel Eğitimini ve yenileme eğitimlerini başarı ile tamamlayacak ve sertifika almış olacak,
İhale sonucuna göre imzalanacak sözleşmede 1 yıllık fatura bedelinin %10’u oranında
TL cinsinde, Türkiye’de yerleşik milli bir banka tarafından tanzim ve imza olunmuş, limit içi,
sözleşme dönemini kapsayan, süresiz ve kesin teminat mektubunu, TFF’ye verecek,
Süresiz ve kesin teminat mektubunun, Firma tarafından Sözleşme’nin imzası sırasında
TFF’ye teslim edilmemesi halinde; Firma Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmiş sayılacak
ve TFF işin sözleşmeye uygun olmaması sebebiyle uğrayacağı zararların giderilmesi için
söz konusu geçici teminat mektubunu paraya çevirme yoluna gidebilecektir.








Çalışacak Personel Şartları
 T.C vatandaşı
 22 – 45 yaşları arası
 Erkek,
 Görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul, supervisor yada şef olarak
görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
 Erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış,
 Sabıkası bulunmayan,
 Kamu haklarından kısıtlı olmayan,
 Yasadışı ideolojik faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir surette karışmamış
ve katılmamış,
 Fiziksel ve ruhsal rahatsızlığı bulunmayan
 Hizmete uygun dış görünüme sahip olma koşullarına haiz olmak,
TESİSTE BULUNDURULMASI GEREKEN EKİPMAN LİSTESİ
(Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulundurulacaktır.)
 1 ADET X-RAY CİHAZI (Büyük Boy valiz kontrolüne uygun)
 2 ADET METAL KAPI DEDEKTÖR
 2 ADET DEDEKTÖR MASASI
 1 ADET ELEKTRONİK ARAÇ ALTI ARAMA CİHAZI
 5 ADET EL DEDEKTÖRÜ
 25 ADET EL TELSİZİ

TFF, hizmet alımına ilişkin imzalanacak sözleşmede işbu şartname kapsamı dışında kalan şartları
belirleyebilir. Satın almanın katileştiğinin Firma’ya tebliğinden sonra TFF, sözleşme
akdinden sarfınazar ettiği takdirde Firma herhangi bir masraf ve zarar ziyan veya herhangi bir nam
altında tazminat talebi gibi herhangi bir talepte bulunamaz.

EK-1

TAAHHÜTNAME

Yetkili mercilerce geçici ya da sürekli olarak Kamu Kuruluşlarının ihalelerine girmeye yasaklanmamış
olduğumu, Türkiye Futbol Federasyonunun tüm kurulları ile satın alma komisyonu başkan ve üyelerinin,
mali işler müdürlüğü ve satın alma müdürlüğü personelinin 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya
sıhri hısmı olmadığımı beyan eder ve işbu beyanıma aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde Türkiye
Futbol Federasyonu’nun ihaleyi iptal etme ve bu nedenle doğmuş, doğacak tüm zarar ve ziyanları Türkiye
Futbol Federasyonu’nun ilk talebiyle derhal ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim…../…./….

FİRMA ÜNVANI
İmza

