28.09.2012
ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2012/21887

KONU

: Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Zemin İyileştirme İşleri hk.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kullanım hakkına sahip olduğu, “İstanbul İli, Beykoz İlçesi,
Riva Köyü’ nde bulunan, 2 pafta, 33,238,3149,3150 parseller” ile maliki bulunduğu “3193
parsel” üzerine inşa edilecek olan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Projesi
kapsamında, yapı bloklarının oturduğu zeminlerin iyileştirilmesi işleri yaptırılacaktır. Bu işle
ilgili olarak firmanızdan 05 Ekim 2012 tarihi saat 16.00’ya kadar KAPALI ZARF ile teklif
istenilmektedir.
Satın Alma Dokümanlarının tamamı, tekliflerin en son teslim tarihine kadar TFF
Satın Alma Müdürlüğü’nden CD içinde elden temin edilebilecektir.
Teklifler, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Türkiye Futbol Federasyonu
Satınalma Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır.
İşe ilişkin kriterlerden bazıları aşağıda listelenmiştir:
 İŞYERİ’ nde yapılacak zemin ıslahı işine verilecek teklif fiyatı, yer alan ana
başlıkların o iş kalemine ait tüm malzeme temini (TFF tarafından sağlanacağı
belirtilmediği sürece), tüm personel giderleri, akaryakıt, kırtasiye, haberleşme, bakım,
onarım, servis aracı, yemek, kullanacağı tüm şantiye binaları, alet, edevat, iş makinası,
sarf malzemesi, malzeme nakli, yatay-düşey taşıma, depolama, fire, muhafaza, vergi,
sigorta, finansman maliyeti ve yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmeyen her türlü vs.
unsurlarını içeren BİRİM FİYATLI ANAHTAR TESLİMİ götürü fiyattır.
 Teklif Sahibi, ekli SÖZLEŞME ÖRNEĞİ’ nin Madde 5: TARAFLARIN HAK ve
YÜKÜMLÜLÜKLERİ başlığı altında tarif edilen şartlara göre BİRİM FİYATLI
ANAHTAR TESLİMİ teklif bedelini oluşturacaktır.
 Teklif mektupları en az 3 ay 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 sahipleri ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin % 5’i tutarında geçici
teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak, hükümetçe selahiyetli kılınan bankaların
verecekleri, teklif tarihinden itibaren 120 takvim gün müddetli, TL bazında, milli bir
banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu kabul edilir.
 Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:

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. Teknik personel bildirimi,
d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya
imza sirküleri,
e. Daha önceden tamamlamış olduğu benzer işlere ait iş bitirme belgeleri,
f. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler.
 Teklif Sahibi, teklif dosyasını aşağıda belirtilen esaslarda hazırlayacaktır:
Teklif Sahibi teklifini, kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarf) koyacaktır. Bu zarf,
Teklif Sahibi tarafından, kaşe ve ıslak imzalanmış Özel Teknik Şartname, Özel İdari
Şartname, “Yer Görüldü” belgesi, Örnek Sözleşme, teslim alınan CD içerisinde
bulunan tüm dokümanlar ve yukarıda belirtilen diğer belgelerle birlikte, ikinci bir
zarfa (dış zarf) konulacak ve mühürlenecektir. Dış zarfın üzerinde, teklifin hangi işe
ait olduğu belirtilecektir.
 TFF Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği Teklif Sahibi’ne işi ihale etmekte 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.

