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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 Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol
Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 12 EKİM 2021 saat 16:00’a kadar teslim edebilirler.
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)
Fiyat listesi aşağıda belirtilen 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.
ARAÇ
Vito
Sprinter
Midibüs
Otobüs

TEK YÖN
TRANSFER FİYATI

GÜN BOYU
TAHSİS FİYATI

İhaleye ilişkin kriterler aşağıdadır.
Madde 1- Yüklenici araçları 2018 ve sonrası model, firma adına kayıtlı olacaktır.
Madde 2-Yakıt sistemi benzinli veya dizel,
Madde 3-Hizmet araçları en fazla 90.000 Km olacaktır.
Madde 4-Araçların kaportasında çarpık, ezik ve çürük olmayacak, boyası temiz olacaktır.
Madde 5-Araçların lastikleri aşınmış, yırtık ve eski olmayacaktır. Ayrıca kış mevsimi için kar lastiği
yüklenici tarafından zamanında taktırılacaktır. Fren sistemi, farları, silecekleri ve kornası sağlam
olacaktır.
Madde 6-Araçların motor ve aktarma organları ile ön düzen ve direksiyon sisteminde arıza
olmayacaktır.
Madde 7-Araçların kalorifer ve havalandırma sistemi ile klimaları sağlam olacaktır. Mevsim
şartlarına göre görev esnasında bu teçhizatlar sürekli çalışır durumda olacaktır.
Madde 8-Hizmet araçlarının koltukları sağlam, döşeme kılıfları temiz ve yıpranmamış olacaktır.
Madde 9-Araçların camları kırık ve çatlak olmayacak, fitiller sağlam olacaktır. Kapı kilitlerinde arıza
olmayacaktır.
Madde 10-Hizmet araçları her gün temiz ve yıkanmış olarak hizmet sunacaktır.
Madde 11-Araçlar manuel veya otomatik vitesli olabilecektir.
Madde 12--Araçlar yüklenici tarafından belirtilen kullanım yerinde hazır tutulacaktır.
Madde 13-Araçların periyodik bakımları yüklenici tarafından düzgün bir şekilde yapılacak ve bakım
belgeleri kurumumuza sunulacaktır.
Madde 14-Araçların emniyet kemerleri sağlam olacaktır.
Madde 15-Yüklenici, hizmet araçlarını mücbir sebepler dışında (doğal afetler, kanuni grev, genel
salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, trafik kazası, zorunlu tamir süreleri ve idaremizce
kabul edilebilecek diğer durumlar) sözleşme süresinin bitimine kadar çalıştırmak zorundadır.
Hizmet araçlarını, kurumun izni olmaksızın değiştirilemez. Mücbir sebepler nedeniyle araç
değişiklik talepleri İdareye yazılı olarak yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen mücbir sebepler
dolayısıyla hizmet dışı kalan aracın yerine yüklenici aynı özelliklere sahip İdarenin kabul edeceği
ve belirleyeceği süre içinde yeni bir araç temin edecektir.
Madde 16-Yüklenici mücbir sebeplerin dışında kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle,
Şartnameye uygun olması koşuluyla araç değişikliği teklifinde bulunabilir.
Madde 17-Sözleşme içerisinde araçların yakıt sisteminde hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.
Madde 18-Araçların trafiğe elverişlilik yönünden (Muayene, Sigorta, Kasko, Motorlu Taşıt Vergisi
vs.) yüklenici tarafından sürekli kontrol altında tutulacak ve gerekli iş ve işlemler zamanında düzenli
olarak yerine getirilecektir. Kurum bu konuda hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.
Madde 19- Yüklenici, hizmet araçlarının işletilmesinde gerek personel ve gerekse hizmet aracı ile
ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen
şartları sağlayacaktır.
Madde 20-Hizmet araçlarının şoförü, aracını, hizmet süresince 2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak kullanacaktır.
Madde 21-Araç her türlü kaza vb. durumlar için Rent a Car kaskosu olarak bilinen full kasko
türüyle kaskolanmış olacaktır.
Madde 22- Şoförde en az B sınıfı ehliyete sahip olma şartı aranacaktır.
Madde 23 - Şoförün savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı, ikametgah adresi ve telefon numarası
idareye bildirilecektir. Şoför İdarenin uygun gördüğü sürelerde aracı ikametgâh adresine
götürebilecektir.

Madde 24-Şoför, idarenin koyduğu kurallara aynen uymak zorundadır. İdarenin uygun bulmadığı
şoförü, yüklenici, 2 (iki) gün içinde değiştirecektir.
Madde 25-Yüklenici firma çalışmakta olan mevcut şoförü, idarenin bilgisi ve onayı olmadan
değiştiremez. İzin, rapor gibi sebeplerle geçici olarak çalışamayan şoförün yerine, yüklenici firma
aynı özelliklerde başka şoför çalıştıracak ve bu şoförün de sigortası yapılacaktır.
Madde 26- Araç ve şoföre uygulanan trafik cezası ve diğer idari cezalar yükleniciye aittir.
Madde 27- Yüklenici D2 Belgesi edinmiş olmak zorundadır ve belgeyi kuruma ibraz etmek
zorundadır.
Madde 28- Yüklenici A1 Belgesi edinmiş olmak zorundadır ve belgeyi kuruma ibraz etmek
zorundadır.
Madde 29- Yüklenici TURSAB acentesi olmak zorundadır ve belgeyi kuruma ibraz etmek
zorundadır.

