10.09.2021
ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2021 / 15486

KONU

: 2021-2022 Sezonu Saha Çizgi Boyası Alım İşi

SON BAŞVURU TARİHİ : 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat 16:00
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2021-2022 sezonunda kullanılmak üzere 20 kg
ambalajlarda 5295 adet toplam 105.900 kilo beyaz tavan boyası alımı yapılacaktır. Teklif
verilecek ürün su bazlı, mat, iyi yayılan, yüksek kapatıcılıkta, nefes alan, doygun yüzey veren,
beyazlığı yüksek ve TSE 5808’e uygun olacaktır. Ürünler satınalma müdürlüğü tarafından
verilecek olan dağılım tablosuna göre 81 ile gönderilecektir.
İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu
Satın Alma Müdürlüğüne 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat 16:00’a kadar teslim edebilirler.
NOT: Teklifler ile birlikte 1 kova numune ürün gönderilecektir. Gönderilecek ürün
şahit numune olacak olup teklif edilen ürün ile birebir aynı özellik ve kalitede olması
gerekmektedir.
İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin %5’i (yüzdebeş) 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.
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 %5’i tutarında, teklif tarihinden itibaren 90 gün geçerli
olacak) (firmanın ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmaktan cayması halinde, bu teminat
mektubu TFF tarafından irat kaydedilir.)
10) Teklif Mektubu (EK-1) (şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşeli)
11) Taahhütname (EK-2) (şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşeli)

EK-1 TEKLİF MEKTUBU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA
2021 – 2022 SEZONU SAHA ÇİZGİ BOYASI ALIM 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 “2021 - 2022 SEZONU SAHA ÇİZGİ BOYASI
ALIM İHALESİ”ne ait ihale şartnamesini ve eklerini okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik.
Herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
AÇIKLAMA

SAHA ÇİZGİ BOYASI 20KG AMBALAJ

MİKTAR

BİRİM
FİYAT

TOPLAM
FİYAT

5295 AD.

GENEL TOPLAM
TL

a. Teklifimiz 30/10/2021 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-2 TAAHHÜTNAME

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

