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18.04.2013 
 
ÜNİTESİ   : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI    : 2013/8787 
 
KONU    : FIFA U20 DÜNYA KUPASI ŞOFÖR KİRALAMA İŞİ 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 26 Nisan 2013 Cuma Günü Saat 15.00 
 
21 Haziran 2013 – 13 Temmuz 2013 tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Kayseri, Rize, Trabzon, Antalya ve 
Gaziantep şehirlerinde FIFA U20 Dünya Kupası düzenlenecektir. Turnuva sponsoru Hyundai tarafından tedarik 
edilecek araçlar için aşağıda detayları belirtilen şoför kiralaması yapılacaktır. Söz konusu iş ile ilgili firmanızdan 
kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir. 
 
YETERLİLİK-ÖN ŞART  
 
Belirlenen iş için teklif verecek firmaların deneyimleri önem arz etmekte olup, ayrıca şoförlerin şehrin yollarını 
mutlaka bilmeleri gerekmektedir. İhaleye her bir firma birden fazla şehir için teklif verebileceği gibi, sadece tek 
bir şehir için teklif verebilecektir.  
  
Her katılımcının en az 3 yıldır turizm, taşımacılık, insan kaynakları vb. faaliyeti yürütüyor olması gerekmektedir. 
 
BAŞVURU PROSEDÜRÜ  
 
Teklifler;  
 

1- “Firmaya Ait Bilgiler “ içerikli paketten oluşan birinci zarfı, 
 

2-  “Mali Teklif “ içerikli paketten oluşan ikinci zarfı içerir. 
 
Proje tekliflerinin en geç 26 Nisan 2013 tarihinde, saat 15:00’e kadar iki ayrı zarfı içeren bir paket halinde 
Türkiye Futbol Federasyonu, İstinye Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No 45 Kat 2 34460 İstinye İstanbul adresinde 
mukim Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
 
Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilecek teklifler elden veya özel ulak yoluyla teslim edilecektir.  
 
Türkiye Futbol Federasyonu’na 26 Nisan 2013 tarihinde saat 15:00 den sonra teslim edilen teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir: 
Dosya üzerine işin adı yazılıp mühürlenip kapatılacaktır. 
 

a. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi, 
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,  
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
d. Referans dosyası, 
 

Detay bilgi 0212 362 24 08 nolu telefonla veya merttuncay@tff.org mail adresinden alınabilir. 
 
TFF. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, Teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, dilediği 
istekliye işe ihale etmekte serbesttir. 
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İŞİN TANIMI 
 

 FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye 2013 kapsamında, Yurtdışından gelecek FIFA yetkilileri ve Yerel 

Organizasyon Komitesinin uygun gördüğü misafirleri taşıyacak olan Binek ve Minivan araçlar için şoför 

ihtiyacı bulunmaktadır. Turnuva tarihi 21 Haziran 2013 – 13 Temmuz 2013 tarihleri arasındadır.  

 İşin başlama tarihi 07 Haziran 2013, bitiş tarihi 19 Temmuz 2013’dür. 

 Turnuva öncesinde FIFA çalışanlarının ortalama 15 gün, hakemler ve takımların ise ortalama 10 gün 

öncesinden ülkemize gelmeleri öngörülmektedir. Araç sayıları ve geliş tarihleri; FIFA’nın talepleri 

doğrultusunda değişiklik gösterebilir.  

 Söz konusu iş için istihdam edilecek şoförlerin, hali hazırda işin yapılacağı şehirde ikamet ediyor olması 

gerekmektedir. Şoförlerin SGK ve diğer yasal yükümlülükleri yüklenici firmaya aittir. Hiçbir şartta SGK 

kaydı olmayan kişiler çalıştırılmayacaktır. 

 Şoförlerin dış görünümleri, uluslar arası bir etkinliğe yakışacak, ülkemizi ve Türkiye Futbol 
Federasyonunu temsil edecek şekilde olacaktır.  

 

 Şoförlerin sürücü belgelerinin mutlaka 01.01.2010 tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.  
 

 Şoförlerin koordinasyonunu sağlayacak bir firma personeli belirlenecek ve Yerel Organizasyon Komitesi 
Ulaşım Sorumlusu’nun direktifleri doğrultusunda çalışacaktır. 

 

 Araçlar maç olduğu günler sabah 08:30’dan akşam 01:00’e kadar görevde olacak olup, birden fazla şoför 

çalışacak şeklinde koordine edilecek ve teklifler bu doğrultuda verilecektir.  

 Maç olmayan günlerde 08:30 – 18:00 saatleri arasında çalışılacaktır. Şoförler dönüşümlü olarak yemek 

ihtiyaçlarını gidereceklerdir.  

 Mesai saatleri dışında olabilecek transfer vs. ihtiyaçlar için, Yerel Organizasyon Komitesi Ulaşım 

Sorumlusu onayı ile günlük bedelin %50’sini geçmeyecek şekilde ek ücret talep edilebilecektir. 

 Şoförlerin ulaşım, konaklama ve yemek masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.  

 Turnuva başlamadan önce ve turnuva sırasında araçların şehirlerarasında transferleri söz konusu 

olabilecektir. Bu transferler TFF’nin talebiyle araç şoförleri tarafından yapılacaktır.  

 Araçların temizliği şoförlerin sorumluluğunda olup TFF tarafından daha sonra belirlenecek yıkama 

istasyonlarında yaptırılacaktır. 

 İş sürecinde ekstra talepler olabileceği için teklifler günlük birim fiyat olarak verilecektir.  

 İllerde kullanılacak araç sayıları EK1’de, şehir haritaları ve tesislerin konumları EK2’de, turnuva maç 

takvimi EK3’de belirtilmiştir. 

 

 

 


