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Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 
Beylerbeyi Tesisleri, Levent Pembe Köşk ve Meral Celal Aras Spor Lisesi’nde temizlik hizmet alımı 
için ihale düzenlenecektir. 

 
İhaleye ilişkin detaylı bilgi, satinalma@tff.org mail adresinden veya 0 216 554 51 00 iletişim 

numarasından alınabilir. İhale dokümanı almak isteyen istekliler TFF’ye ait TR41 0013 4000 0600 
1423 8000 01 nolu iban hesabına ihale dosya bedeli olarak 500 TL (KDV Dahil) yatıracak ve 
Satınalma Müdürlüğü’nden ilgili evrakları teslim alabilecektir. 

 
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 06.01.2023 saat  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 45001:2018, ISO 10002:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 27001:2013 kalite 

belgeleri fotokopileri, 

 Ekte yer alan Taahhütnamenin imzalanarak sunulması (EK-2) 

 
 
 
 
 



İÇ ZARF: 
 

 Teklif mektubu, (EK-1) (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 “TEMİZLİK HİZMETİ 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.  

 
 
 
 
  


