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SON BAŞVURU TARİHİ : 19 Nisan 2016 Salı saat 12.00

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kullanım hakkına sahip olduğu, “İstanbul İli, Beykoz
İlçesi, Riva Köyü’ nde bulunan, 2 pafta, 238 parsel üzerinde inşa edilmesi planlanan,
emsale dahil OLAN VE OLMAYAN yaklaşık 25.000 (yirmibeşbin) m² toplam kapalı
alana sahip TFF Kompleks Tesis Projesi’nin mimari, iç mimari, statik, elektrik,
mekanik, altyapı ve peyzaj projeleri hazırlatılacaktır. Bu işle ilgili olarak İSTEKLİ’lerden
19 Nisan 2016 Salı günü saat 12.00’a kadar KAPALI ZARF ile teklif istenilmektedir.
Teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu Satınalma Müdürlüğü’ne iletilecektir.
İşe ilişkin kriterler ekli özel teknik ve idari şartnamede açıklanmıştır.
 İhale sürecine katılabilmek için Teklif Sahibi, teklif bedelinin % 3’ü kadar geçici
teminatı nakit olarak TFF’ye verecek veya geçici teminat mektubu olarak
dosyasında sunacaktır. Bunun için Teklif Sahibi, teklif dosyasının tesliminden önce
TFF Muhasebesine ödeme yapacak ve ödeme dekontunun aslını dosyasında
sunacaktır. Teminat bedeli, Teklif Sahiplerinden biriyle sözleşme imzalanması
sonrasında iade olunacaktır.
 Teklif Mektubu, dosyada verilen örnek kullanılacak olup teklif tutarı ile işin süresi
yazı ile de yazılacaktır. Teklif Mektubu’nda projelendirme bedeli ile aylık mesleki
kontrollük bedeli ayrı ayrı belirtilecektir. Teklif Mektubu en az 90 gün süre ile geçerli
olacaktır. Söz konusu teklifte yapılacak toplama ya da çarpım hataları TFF’yi
bağlamaz.
 Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a. Firmanın teknik personel bildirimi, referans listesi, disiplin müelliflerinin bilgileri
(Unvan, adres, müellif isim, referans listesi, anahtar personel listesi, ve personel
sayısı)
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri; ilgisine göre tüzel
kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli ve 2016 yılından eski tarihli
olmayan imza sirküleri,
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c. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve şirketin faaliyet belgesi,
d. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığını gösterir belgeler,
e. Teklif mektubu vekaleten imzalanıyorsa, işbu ihaleye ait teklif verme ve imza
atma yetkisinin açıkça belirtildiği özel vekaletname aslı,
f. Büro tescil belgesi (Tüm disiplinler dahil) ve serbest mühendislik müşavirlik
belgesi,
g. Her bir disiplini ve detayları içeren iş programı
h. Herbir sayfası yetkili imza tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak işbu özel
teknik ve idari şartname
 İSTEKLİ teklif mektubunu, geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz veya banka
teminat mektubu ile birlikte kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarf) koyacaktır. Bu iç
zarf, İSTEKLİ tarafından Teknik ve İdari Şartname (Her sayfa altında şirket imza
sirkülerine uygun imza ve kaşe bulunmalıdır.), yukarıda belirtilen diğer belgelerle
birlikte, ikinci bir zarfa (dış zarf) konulacak, mühürlenecek ve TFF Satınalma
Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Dış zarfın üzerinde, teklifin hangi işe ait olduğu
belirtilecektir. Teslim edilen dosyanın üzerinde teklif verilen işin adı dışında, firmayı
belirtir herhangi bir isim, imza, adres vb. bulunmayacaktır.
 TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip
değerlendirmemekte, dilediği Teklif Sahibine işi ihale etmekte serbesttir.
 TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.
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