
ÜNİTESİ  : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ     14.04.2022 

SAYI   : 2022 / 5974 

KONU   : KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIM İHALESİ 

SON BAŞVURU TARİHİ : 09 MAYIS 2022 PAZARTESİ SAAT 16:00 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alım ihalesi düzenlenecektir. 

İstekliler, tekliflerini 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar kapalı zarf ile Hasan Doğan Milli 

Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol 

Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edebilirler.  

İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin %3’ü (yüzdeüç) tutarında geçici teminat verecektir. 

Geçici teminat, hükümetçe selahiyetli kılınan bankaların verecekleri, teklif tarihinden itibaren 90 

takvim günü müddetli TL bazında, milli bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya 

nakit olarak TFF’ye ait TR 68 0006 2000 1860 0006 2980 38 nolu IBAN hesabına yatırılacak ve nakit 

ödemeyi gösteren banka dekontu ihale dosyasında sunulacaktır. İhale sonucuna müteakip geçici 

teminat bedelleri ilgili hesaplara iade edilecektir.  

İhaleye ilişkin teknik şartname, selimcetin@tff.org mail adresinden alınabilir.  

Türkiye Futbol Federasyonu söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar. 

Teknik şartname istekli tarafından teslim alınması halinde, istekliler söz konusu şartnameyi üçüncü 

kişiler ile paylaşmamakla yükümlüdürler. 

Türkiye Futbol Federasyonu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 

değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir.  

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) Devlet tarafından yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, TL bazında geçici 

teminat mektubu (teklif bedelinin %3’ü tutarında, teklif tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacak) 

(firmanın ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmaktan cayması halinde, bu teminat mektubu TFF 

tarafından irat kaydedilir.) 

mailto:selimcetin@tff.org

