TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2020 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BÜFE HİZMETLERİ
ORGANİZASYONU İHALE METNİ:
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (“Etkinlik”) stadyum büfe hizmetleri organizasyonu için ihale
gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İhale Düzenleyen Kurum

: Türkiye Futbol Federasyonu ( kısaca TFF)

Adresi

: Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
Riva Beykoz/İstanbul

2. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler:
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ile ihale ilişkin şartname metni ekremorhan@tff.org e-mail
adresinden veya Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri Riva Beykoz/İstanbul (Satın
Alma Müdürlüğünden) adresinden alınabilir.
2.1. İhale Sayısı
22202
2.2. İhale Çıkış Tarihi
31/12/2019

:

:

2.3. İhaleye Son Başvuru Tarihi:
10/01/2020 saat 17.00.
3. İhale Konusu
:
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 30.05.2020 tarihinde oynanacak olan (veya UEFA
tarafından değiştirilmesi durumunda başka bir tarihte) 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
kapsamında stadyumda yer alan büfe işletme hakkının bedel karşılığı devridir.
4. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
İstekliler, hazırladıkları teklife esas evraklarını iki ayrı zarfa koyacaklardır. Bu zarflar, dış zarf ve
iç zarf diye anılmaktadır. Teklifler kapalı ve mühürlü bir iç zarfa konarak, diğer belgeler ile
birlikte dış zarf içinde verilecektir.
DIŞ ZARF:
4.1. Tebligat adresini gösterir belge (gerçek kişilerde ikametgâh belgesi, tüzel kişilerde adrese
ilişkin ticaret sicil gazetesi),
4.2. Şirkete ait son Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza sirküleri veya ihaleye katılmaya
yetkililere ait vekaletname,
4.3. Son 3 ay içerisinde alınmış ticaret odası faaliyet belgesi,

4.4. Noter tasdikli vergi levhası fotokopisi,
4.5. İstekli, Referans (Tanıtım) Dosyası (Son 3 yıl içinde büfe hizmeti verilmesine ilişkin
hizmetlerini de içermelidir)
4.6. İsteklinin son 3 yıl içinde UEFA tarafından organize edilen futbol müsabakalarında büfe
hizmeti vermiş olduğu gösterir referans mektubu,
4.7. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en fazla 10
gün içinde alınmış ıslak imzalı belge,
4.8. İlgili Vergi Dairesi’nden borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en fazla 10 gün
içinde alınmış ıslak imzalı belge,
4.9. Kurum/Şahıs yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname. (Taahhütname “Ek.3” olarak
şartname ekinde yer almakta olup bu metnin ıslak imzalı olarak ihaleye katılacak
kurum/şahıs yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir)
İÇ ZARF:
4.10. Teklif mektubu, (İSTEKLİ’nin vermiş olduğu KDV hariç teklif bedeli, istihdam edeceği tüm
personelin yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde özlük hakları, yemek,
ulaşım, sigorta ve yasal ödemeleri ile diğer kanuni hakları da içermelidir.)
4.11. Geçici Teminat.
5. Geçici Teminat:
5.1. İstekli, 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 sunacaktır.
5.2. Zarfların tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici
teminat irad kaydedilir. İlgili geçici teminat mektubu veya nakdi teminat İSTEKLİ’nin teklifinin
kabul edilmesi ve İSTEKLİ ile sözleşme imzalanması durumunda, İSTEKLİ tarafından sözleşme
ile birlikte, sözleşme uyarınca verilecek olan Kesin Teminat mektubunun teslim edilmesi ile
birlikte iade edilecektir.
6. Kesin Teminat:
İstekli’nin ihaleyi kazanması halinde, teklif bedelinin % 10’u tutarında kati teminat sunar.
Kati teminat süresizdir ve her halükarda işin tümüyle istenen nitelikte
tamamlanmasından ve varsa SGK ilişkisi kesildikten sonra iade edilir.
7. Ödeme:
İstekli, ihale konusu bedelin % 50’sine ilişkin kısmı İstekli ile sözleşmenin imzalanmasını
müteakiben derhal nakden TFF’nin banka hesabına ödeyecek, bakiye kısmı ise 01.06.2020

tarihinde ödenecektir. İstekli 01.06.2020 tarihinde yapılacak ödeme için sözleşmenin imzasıyla
birlikte 15.06.2020 tarihine kadar geçerli hükümetçe yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından
düzenlenmiş teminat mektubu ibraz edecektir.
8. Teklif Süresi:
İhaleye teklif veren firmaların teklif geçerlilik süresi 6 Haziran 2020 tarihine kadar geçerlidir.
9. Teklifi İletme Şekli:
9.1. İhaleye katılacak Kurum/Şahıs, teklifini kapalı zarf ile yukarıda sayılı belgelerle, Türkiye
Futbol Federasyonu’nun “Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
Riva/Beykoz/İstanbul” adresine 10/01/2020 saat 17.00’ye kadar şahsen ya da
yetkilendirdiği şahıs tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.
9.2. Teklifler kapalı ve mühürlü bir iç zarfa konarak, diğer belgeler ile birlikte dış zarf içinde
verilecektir. Dış zarf üzerinde sadece “TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2020 UEFA
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BÜFE HİZMETLERİ ORGANİZASYONU TEKLİFİ” ibaresi yer
alacaktır.
9.3. 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.
9.4. İhale konusunun katileştiğinin İstekli’ye bildiriminden sonra TFF, sözleşme akdinden
sarfınazar ettiği takdirde İstekli herhangi bir masraf ve zarar ziyan veya herhangi bir nam
altında tazminat talebi gibi herhangi bir talepte bulunamaz.

