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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, 2/A
Pafta, 3211 Parsele kayıtlı arsa üzerinde inşa edilen TFF’ye ait Riva Milli Takımlar
Tesisleri Projesi Kapsamında, ABC blok bodrum katında havuz işleri yaptırılacaktır. Bu
işle ilgili olarak firmanızdan 07/08/2019 tarihi saat 14.00’a kadar Kapalı Zarf ile teklif
istenilmektedir.
Teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu Satınalma Müdürlüğüne iletilecektir. İşe ilişkin
kriterler aşağıda listelenmiştir.
 Hazırlanacak teklifte sunulacak fiyat; Yer alan ana başlıkların o iş kalemine ait tüm
malzeme temini (T.F.F.’nin sağlayacağı belirtilmediği sürece), nakliye, yatay-düşey
taşıma, işçilik, sarf malzemesi, montaj elemanı, yapıştırıcı vb. unsurlarını içerecek ve
sistemin çalışır halde teslimini ifade edecektir. Uygulama projesinde ve/veya keşif
özetlerinde belirtilmemiş olsa dahi iş kaleminin yapımı için gerekli tüm sarf
malzemeleri teklif fiyatına dahil edilmiş olacaktır.
 Teklif mektubu, verilen keşif özeti formatında hazırlanacak ve teklif tutarı yazı ile de
yazılacaktır. Söz konusu teklifte yapılacak toplama ya da çarpım hataları T.F.F.’yi
bağlamaz. Teklifte iskonto uygulanması durumunda, iskonto miktar değişikliklerine
de yansıtılacaktır.
 Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir.
a. Her kat için malzeme teminlerini de içeren detaylı iş programı.
b. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta
adresi.
c. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.
d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya
imza sirküleri.
e. Firmanın teknik personel bildirimi.
f. Daha önceden tamamlamış olduğu benzer işlere ait iş bitirme belgeleri veya
referans dosyası.
g. Ayrıca teklif sunacak firmalar SSK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına
dair belgelerini teklif zarflarının içerisinde sunacaktır.
h. İhale katılımı için dosya bedelinin ödendiğini gösteren dekont.
 T.F.F. teklif edilen ürünlerden teknik özelliklerine göre seçim yapma hakkını saklı
tutar. T.F.F. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip
değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir.
 İşin yapımına ve hazırlanacak teklife ilişkin idari şartname, teknik şartname, uygulama
projelerini içeren CD, Satın Alma Müdürlüğümüzden dosya bedeli 300 TL (KDV
Dahil) karşılığında teslim alınabilecektir.
 T.F.F., söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.

 Teklif sahibi kendisine teslim edilecek ve teklif dosyasında sunacağı uygulama proje
paftalarını, teklif mektubunu, idari şartnameyi ve teknik şartnameyi imzalanmış olarak
(her pafta altında şirket imza sirkülerlerine uygun imza ve kaşe bulunmalıdır) teslim
edecektir. Teklif dosyasında teslim edilecek belgelerin içeriği özel idari şartnamede
detaylı olarak belirtilmiştir.

