
18.09.2012 

 

ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü  

                  

SAYI   : 2012/20879 

 

KONU : Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu 2 adet ek soyunma odası yapım işleri 

hk. 

 

Son Başvuru Tarihi :01 Ekim 2012 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından “Gaziantep İli, Toros Mahallesi, Şehit Kamil İlçesi, 

İstasyon Sokak” adresinde mukim Kamil Ocak Stadyumu’ nda Özel Teknik Şartname 

doğrultusunda 2 adet ek soyunma odası inşaatı ve tadilat işleri yaptırılacaktır. Bu işle ilgili 

olarak firmanızdan 01 Ekim 2012 tarihi saat 15.00’e kadar Kapalı Zarf ile teklif 

istenilmektedir.  

 

Teklifler, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Türkiye Futbol Federasyonu Satın alma 

Müdürlüğü’ ne iletilecektir. 

 

İşe ait detay bilgi, keremtoprak@tff.org mail adresinden veya 0542 416 11 24 nolu telefondan 

alınabilir. 

 

İşe ilişkin kriterler aşağıda listelenmiştir.  

 

 

 Stadyum da yapılacak 2 adet soyunma odası inşaatı yapım işleri için teklif edilecek 

fiyat projede istenilen şekilde kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olan süreçteki 

tüm malzeme temini, imalat, nakliye, yatay-düşey taşıma, işçilik, sarf malzemesi, 

montaj elemanı, yapıştırıcı, yasal ödemeler vb. unsurlarını içerecek ve sistemin 

kullanıma hazır halde ANAHTAR TESLİMİNİ ifade edecektir.  

 

 Teklif mektupları en az 30 gün süre ile geçerli olacaktır.  Teklif dosyasında bulunan 

teklif mektubu birim fiyat olarak doldurulacak olup teklif tutarı yazı ile de 

yazılacaktır. Söz konusu teklifte yapılacak toplama ya da çarpım hataları TFF’yi 

bağlamaz.  

 

 

 Teklif Sahibi, teklif dosyasını aşağıda belirtilen esaslarda hazırlayacaktır.  

Teklif sahipleri tekliflerini, kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarf) koyacaklardır. Bu 

zarf, teklif sahibi tarafından, kaşe ve ıslak imzalanmış proje paftaları, özel idari 

şartname, özel teknik şartname, mahal listesi, “Yer Görüldü” belgesi ile aşağıda 

belirtilen diğer belgelerle birlikte, ikinci bir zarfa (dış zarf) konulacak ve 

mühürlenecektir. Dış zarfın üzerinde, teklifin hangi işe ait olduğu belirtilecektir. 

a. Malzeme temini ve uygulama süresini içeren detaylı iş programı, 

b. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta 

adresi, 

c. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya 

imza sirküleri, 
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e. Firmanın teknik personel bildirimi, 

f. Daha önceden tamamlamış olduğu benzer işlere ait iş bitirme belgeleri, 

g. Ayrıca teklif sunacak firmalar SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına 

dair belgeleri, 

 

 TFF teklif edilen ürünlerden teknik özelliklerine göre seçim yapma hakkını saklı tutar. 

TFF 5894 sayılı yasa uyarınca özel hukuk tüzel kişisidir. Bu bağlamda işbu iahle 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ na tabi olmayıp, 

tümüyle özel hukuk hkümlerine tabidir. TFF verilen teklifleri dileğince değerlendirme 

ve teklif sahipleri ile sözleşme yapıp yapmam konusunda tamamıyla serbesttir.  

 

 TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.  

 

 

Teklif sahibi kendisine teslim edilecek ve teklif dosyasında sunacağı tüm belgeleri 

imzalanmış olarak (her pafta altında şirket imza sirkülerlerine uygun imza ve kaşe 

bulunmalıdır) teslim edecektir.  

 


