
25.01.2023 
 
ÜNİTESİ    : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI     : 2023 / 2378 
 
KONU     : Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri Alım İşi. 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 10.02.2023 Cuma 

 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 

lokasyonunda, kurum çalışanları ve misafirlerine 7 gün 24 saat süre ile acil sağlık hizmeti ve ambulans 

hizmeti sunulması için ihale düzenlenecektir. 

 

Hizmet verecek ambulans; devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere,  en gelişmiş haberleşme 

teknolojisi ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve 

Sağlık Bakanlığı'nın 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Özel Ambulans 

Servisleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatların şartlarını taşıyan, paramedik/att ve sürücüden (İlk yardım 

eğitimi sertifikalı) oluşan şartnamede belirtilen işlerini yerine getirecek bir ekipten müteşekkil araçtır. 

 

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 10.02.2023 Cuma saat 17:00’a kadar teslim edebilirler.  

 

İstekliler, hazırladıkları teklife esas evraklarını iki ayrı zarfa koyacaklardır. Bu zarflar, dış zarf 
ve iç zarf diye anılmaktadır. Teklif mektubu ve geçici şartname kapalı ve mühürlü bir iç zarfa konarak, 
diğer belgeler ile birlikte dış zarf içinde verilecektir. 

 
DIŞ ZARF: 

 
 Tebligat adresini gösterir belge (gerçek kişilerde ikametgâh belgesi, tüzel kişilerde adrese 

ilişkin ticaret sicil gazetesi), 

 Şirkete ait son Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza sirküleri veya ihaleye katılmaya 

yetkililere ait vekaletname, 

 Son 3 ay içerisinde alınmış ticaret odası faaliyet belgesi, 

 Noter tasdikli vergi levhası fotokopisi, 

 Referans Dosyası (İhale konusu iş tanımına uygun şekilde son 5 yıl içinde tamamlanmış ya 

da devam eden en az 3 işe ait iş sahibi kurumsal firmaların imza yetkililerince düzenlenen 

referans mektubu ve imza teyidi için ilgili şirketlerin imza sirküleri) 

 Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en fazla 10 gün 

içinde alınmış ıslak imzalı belge, 

 İlgili Vergi Dairesi’nden borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en fazla 10 gün içinde 

alınmış ıslak imzalı belge, 

 ISO 45001, ISO 9001 kalite belgeleri fotokopileri, 

 Ek-3’de yer alan taahhütnamenin imzalı hali,  

 
 
 
 



İÇ ZARF: 
 

 Teklif mektubu, (EK-2)(Her sayfa firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 

 Geçici Teminat (1 yıllık teklif bedelinin % 5’i değerinin karşılığı olan teminat tutarında ve teklif 
tarihinden itibaren 30 gün süreli hükümetçe yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından 
düzenlenmiş geçerli teminat mektubu veya aynı tutara karşılık gelecek nakdi tutarın TFF’ye 
ödendiğine ilişkin makbuzun teklif dosyasında yer alması gerekmektedir) 
 
Teklifler kapalı ve mühürlü bir iç zarfa konarak, diğer belgeler ile birlikte dış zarf içinde 

verilecektir. Dış zarf üzerinde sadece “ACİL SAĞLIK ve AMBULANS HİZMETLERİ İHALESİ” 

ibaresi yer alacaktır. 

 
İstekli ihaleyi kazanması halinde, 1 yıllık teklif bedelinin % 10’u tutarında kati teminat 

sunacaktır. Kati teminat süresizdir, hükümetçe yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından 

düzenlenmeli ve her halükarda işin tümüyle istenen nitelikte tamamlanmasından sonra iade edilir. 

 

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. 

 

TFF ihale aşaması, satın almanın katileştiğinin İSTEKLİ’ye tebliğinden sonra veya sözleşme 

akdedilmesine ilişkin süreç sırasında İSTEKLİ’ye bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı ve 

tazminatsız olarak ihaleden veya sözleşme akdinden sarfınazar edebilir.  

 

 

EKLER 

EK-1 : Teknik Şartname 

EK-2 : Teklif Mektubu 

EK-3 : Taahhütname 

 

 

 

 

 

 



EK-1 

ŞARTNAME 

Yapılacak İşin Şartları 

 Hizmet, 7 gün 24 saat Paramedik/Hemşire ve sürücüsü dahil 1 Mavi Şerit Ambulans ile 
birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’nun (“TFF”) Riva’daki adresinde hazır bulunması ve acil 
sağlık ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde sunulacaktır. 

 Mesai saatlerinden sonra hizmet sunacak personeller, trafik vb. nedenlerden dolayı 
nöbetlerinin devralması gecikmesi durumunda, hizmet sunumunun aksamaması için, mesai 
saatlerinde çalışan personeller nöbetlerini devredene kadar çalışmaya devam edeceklerdir. 
Yaşanabilecek bu gecikmeler nedeniyle kuruma ekstra bir faturalama yapılmayacaktır. 

 Yüklenici firmanın ambulansı olarak kullanılacak araçlarının, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 
Karayolu Trafik Kanununa uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar beş yaşından 
fazla olmamalıdır. Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri asgari ölçülerde olmalıdır. 
Arazi tipi veya tabloda belirtilmeyen özel donanımlı ambulanslarda araç üreticisinin orijinal dış 
ölçüleri muhafaza edilecektir. Ambulansların tasarımı ile donanımda kullanılacak tüm elektrik 
aksamı, cihaz ve malzemelerin montaj ve özellikleri TS-EN 1789 standardı son versiyonuna 
uygun olmalıdır. 

 Ambulansta bulundurulacak asgari tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzemeler, ilaç ve serumlar 
nitelik ve miktarları belirtilmelidir. İhale için işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 Yüklenici, Sağlık Konusunun gerektirdiği Sağlık Bakanlığı'nın 15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar 
dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler, acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş 
sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın 
meydana gelmesini takip eden erken dönemde tıbbi araç ve gereç desteğini taahhüt eder. 

 Yüklenici, TFF sınırları içerisinde, sözleşme süresi boyunca 7 gün 24 saat hizmeti veren,  telsiz 
veya GSM telefon sistemli ambulans, ambulans şoförü, Paramedik/Hemşire ile birlikte 7/24 
göreve hazır halde bulundurmak zorundadır.  

 Yüklenici personeli, görevinin gerektirdiği tipte kıyafet giyecek olup, sterilizasyon ve 
dezenfeksiyona en üst düzeyde özen gösterecektir. 

 Yüklenici, gerek görmesi halinde hizmet personelini değiştirmek hakkını saklı tutar. 
 TFF hizmetin sunulmasına ve yönetmeliklerce belirlenmiş, kurallara uygun dinlenme alanı 

tahsis edecektir. 
 Yüklenici firmanın Acil Sağlık hizmeti (Ambulans Servisi uygunluğu alt yüklenici kullanmadan 

hizmeti sağlaması gereklidir. İş Ortaklığı olarak ihale’ye teklif verilemez. 

 Yüklenici firmanın 10 ve üzeri acil yardım ambulansına sahip olması gereklidir. 
 Yüklenici firmanın İSO belgelerine sahip olması gereklidir. 
 Yüklenici firmanın acil sağlık ambulans hizmetleri konusunda deneyim amacı ile mevcutta en 

az 5 kurumda hizmet veriyor olması gereklidir. 

 Yüklenici firmanın komuta merkezinde en az 3 sağlık personelin 7/24 görev alması gereklidir. 
 Yüklenici, TFF’de çalıştırdığı personelinden dolayı yasaların kendisine yüklemiş olduğu 

mükellefiyetleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirecektir. 

 Yüklenici, 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  hükümlerine göre, 

çalıştırmaya başlattığı personelin işe giriş bildirgelerini, kendi işyeri üzerinden yasal süresi 

içinde verecektir. Sigortasız personel çalıştırmayacaktır 

 Yüklenici, 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda öngörülen 

iş ve çalışma şartlan ile ilgili tedbirleri alacaktır. Yüklenici, çalıştırdığı işçilere mevzuat gereği  



verilmesi gerekli eğitimleri, koruyucu malzemeleri eksiksiz temin edecek ve bunların iş 

esnasında kullanılmasını sağlayacaktır. 

 Yüklenici, işbu Sözleşmenin ve taahhüdünün kapsamına giren tüm personelinin işvereni olarak 

İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümlerinden doğan ücret, tazminat, prim, resmi harç ve benzeri diğer tüm mali ve diğer 

yükümlülüklerinden kendisi sorumlu olup, tüm ödemeler ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak ve 

süresi içerisinde yerine getirecektir. Yüklenici, bu hususlarda TFF’nin hiçbir sorumluluğunun 

bulunmadığını aksi taktirde TFF nezdinde oluşan her türlü zararı temin edeceğini kabul ve 

taahhüt eder. 

 Taraflar, işbu şartname konusu hizmetin ifası için görevlendirdiği kişiler vasıtasıyla 
doğrudan/dolaylı olarak TFF, TFF personeli ve misafirleri veya 3. şahıslar hakkında veya TFF 
ile ilgili sair konuda elde edeceği gizli veya gizli olmayan, önemli veya önemli olmayan herhangi 
ve her türlü bilgiyi, dokümanı ve sair evrakları hiçbir şekilde, sözleşme süresince ve/veya sona 
erdikten sonra da hiçbir zaman açıklamamayı, kullanmamayı peşinen kabul ve taahhüt 
edecektir. Aynı zamanda bu hükmü, yapacağı sözleşme gereği görevlendiği kişinin/kişilerin bu 
hükme uymasını temin etmeyi, aksi takdirde söz konusu kişi/kişiler ile birlikte kendisinin de 
müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt edecektir.  

 İşbu Şartnameye konu hizmetlerinin ifası sırasında doğacak her türlü zarardan Yüklenici 

sorumlu olduğu gibi bu yüzden 3. Kişilere ve/veya kamu kurumlarına karşı doğabilecek her 

türlü hukuki sorumluluk da Yüklenici’ye aittir. TFF, bu nedenle üçüncü şahıslara ve/veya kamu 

kurumlarına ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için 

Yüklenici’ye aynen rücu edebileceği gibi kendi nezdindeki alacaklarından takas mahsup 

talebinde bulunma hakkına haizdir. Yüklenici, ayrıca çalıştırdığı personelin tüm mali 

yükümlülüklerini ve hukuken yerine getirilmesi gereken işlemleri kendisi ifa etmekle 

yükümlüdür. Bu konularda TFF’den hiçbir talepte bulunamaz. 

 Yüklenici’nin işbu Şartname süresince veya Şartnamenin herhangi bir sebeple sona 

ermesinden sonra kendi personelinin iş sözleşmesini usulüne uygun bildirimde bulunmaksızın 

feshetmesi, yasalara aykırı, geçersiz veya haksız sebeplerle feshetmesi ve/veya kendi 

personelinin herhangi bir alacak ve sair hukuki talepte bulunması halinde TFF’nin hiçbir 

sorumluluğu bulunmayacaktır. Yüklenici, söz konusu hallerde personelinden ve/veya resmi 

kuruluşlardan gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabının kendisi olacağını, TFF’nin bu 

sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya para cezaları vs. ödemeler için 

kendisine aynen rücu edebileceğine, kendi nezdindeki alacaklarında takas mahsup talebinde 

bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. 

 Karayolları ve trafikle ilgili her türlü işlemler (yol kâğıdı, fenni muayene vs.) Yüklenici ‘ye 
aittir. 

 Ambulans, trafik kurallarına uygun bir şekilde ambulans kullanma tecrübesi olan personel 
tarafından kullanılacaktır. 

 Yüklenici personelinin yemek ihtiyaçları TFF tarafından karşılanacaktır. 
 Sağlık personelleri çalışma saatine uygun olacak şekilde uygun güzergâhta personel servisi var 

ise personel servislerinden faydalanacaktır.  

 Ambulans ve içindeki teçhizat için kanuni olarak yapılmak zorunda olan tüm sigorta işlemleri 

Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 Sigorta işlemlerinin tüm mali yükümlülüğü Yüklenici'ye aittir. Yüklenici, bu hususlarda TFF’nin 

hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını aksi taktirde TFF nezdinde oluşan her türlü zararı temin 

edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

 Ambulansın yakıt gideri ile birlikte ambulans ve içindeki teçhizatın tüm bakım ve onarım 



masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, TFF’den bu nedenle ek bir ücret 

talebinde bulunamaz. 

 TFF, ihale aşaması ile Şartname ve Sözleşme akdedilmesine ilişkin süreç ile Sözleşme 

akdedildikten sonra da Yüklenici’ye bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı ve tazminatsız 

olarak vazgeçme hakkını haizdir. 

 TFF, Yüklenici’nin işbu Sözleşme ve Şartname konusu hizmete ilişkin yükümlülüklerine aykırı 

davranması ve/veya hizmetlerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ya da eksik ifa etmesi 

durumunda, sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda Yüklenici’ye 15 

(Y/Onbeş) günlük bir süre verecek ve bu sürenin sonunda da aykırılığın sürmesi halinde işbu 

Şartname ve/veya Sözleşme’yi derhal feshederek, her türlü zararının tazminini talep etmek 

hakkına sahip olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-2 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA 
ACİL SAĞLIK VE AMBULANS HİZMETLERİ İHALESİ TEKLİF MEKTUBU 

           
 Teklif Sahibinin 

 
ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI  

BAĞLI OLDUĞU TİCARET ODASI / NOSU  

VERGİ DAİRESİ / NOSU  

TELEFON VE FAX NUMARASI  

E-POSTA ADRESİ  

 
 
 

Kurumunuzca ihalesi yapılacak olan “ACİL SAĞLIK VE AMBULANS HİZMETLERİ  

İHALESİ”ne ait ihale şartnamesini ve eklerini okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir 

ayrım ve sınırlama yapmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 

 

 

Söz konusu ‘Acil Sağlık ve Ambulans Hizmeti’ni’’ aylık ………………………….TL + KDV  

bedel ile yapmayı kabul ve teklif ediyoruz. 

 

 

a. Teklifimiz 01/03/2023 tarihine kadar geçerlidir. 

b. 4734 Sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için, kendimiz veya başkaları adına 
doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 

c. En düşük bedelli teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul 
ediyoruz. 

d. İhale konusu işle ilgili olmak üzere Kurumunuzca yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, Kurumunuzun 
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içerisinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

 

 

Saygılarımızla,        KAŞE-İMZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-3 
 

TAAHHÜTNAME 

 

Yetkili mercilerce geçici ya da sürekli olarak Kamu Kuruluşlarının ihalelerine girmeye 

yasaklanmamış olduğumu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm kurulları ile Satın Alma Komisyonu 

başkan ve üyelerinin, Mali İşler Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü personelinin 3. dereceye kadar 

(bu derece dahil) kan veya sıhri hısım bağımın olmadığını beyan eder ve işbu beyanıma aykırı bir 

durumun ortaya çıkması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun ihaleyi iptal etme ve bu nedenle 

doğmuş, doğacak tüm zarar ve ziyanları Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk talebiyle derhal 

ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim …../…./… 

 

 

 

 

 

Şahıs/Firma Unvanı 

İmza 


