
03.10.2022 
ÜNİTESİ    : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI     : 2022 / 15355 
 

KONU     : Ulaşım Hizmeti Alım işi 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 20 EKİM 2022 saat 16:00 
 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından talep edildiği takdirde, İstanbul sınırları içerisinde 

gerçekleşecek toplantı, seminer, maç organizasyonları ve diğer etkinliklerde ihtiyaç duyulacak 

ulaşım hizmetleri için ihale düzenlenecektir. 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 Müdürlüğüne 20 Ekim 2022 saat 16:00’a kadar teslim 

edebilirler. 

İhaleye ilişkin bilgi, satinalma@tff.org mail adresinden veya 0 216 554 51 00 iletişim 

numarasından alınabilir. Teknik Şartname Satın Alma Müdürlüğünden dosya bedeli 200 TL (KDV 

Dahil) karşılığında teslim alınabilecektir. 

Fiyat teklifi Ek-2 tabloya göre tek yön transfer, gün boyu tahsis şeklinde verilmelidir. 

Verilecek fiyata tüm köprü, otoban (kuzey Marmara otoyolu ve 3.köprü dahil) ve ilave 

ücretler dahil olmalıdır. Araçlarda km ve saat sınırlaması olmayacaktır. Verilen fiyatlar kdv 

hariç ve sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olacaktır. 

Teklif zarflarının tesliminden sonra İstekli teklifinden vazgeçemez veya değiştirilmesini 

öneremez. TFF, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 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 

İSTEKLİLER ile sözleşme yapıp yapmama konusunda tamamıyla serbesttir. TFF, teklifleri kendi 

belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir ve 

ihaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini e-ihale sistemine dahil etme hakkı bulunduğunu da saklı 

tutar. 

 

Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir: 

 

1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi, 

2) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 

3) İmza sirküleri (noter tasdikli) 

4) Referans dosyası, 

5) Vergi Levhası fotokopisi (noter tasdikli) 

6) Vergi borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

7) Sgk borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

8) Noter tasdikli vekaletname (istekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa)  

9) Teknik Şartname (EK-1) 

10) Teklif Mektubu (EK-2) 

 


