
Ünitesi       :  Satın  Alma Müdürlüğü 

 

Sayı            :   2012/19634 

 

Konu          :   Tel Örgü Sistemleri Yapım İşleri. 

  

Son Başvuru  tarihi :10 Ekim  2012 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Artvin ili Arhavi ilçesi, Elazığ İli Fırat Üniversitesi,  İzmir 

İli Ege Üniversitesi amatör sahaları ve Şırnak, Hakkari, Batman, Isparta, Siirt il Emniyet 

Müdürlükleri sahalarında  ekli Teknik ve İdari Şartname’ de belirtilen şartlar doğrultusunda Tel 

örgü sistemi yaptırılacaktır. Bu işle ilgili olarak firmanızdan 10 Ekim 2012 tarihi saat 12.00’ e 

kadar Kapalı Zarf ile teklif istenilmektedir. 

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

Müdürlüğü’ ne iletilecektir. 

 

Detay Bilgi ve Proje çizimleri  0212 3622218 – 0 542 4161124  Nolu telefonlardan veya 

keremtoprak@tff.org mail adresinden alınabilir. 

 

 İşe ilişkin kriterlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.  

 

Tel örgü sistemi için teklif edilecek m2 birim fiyatına, sahanın kullanıma hazır hale 

getirilmesine kadar olan süreçteki tüm malzeme temini, 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. unsurlar dahildir.  

 

Teklif mektupları en az 60(Altmış) takvim günü geçerli olacaktır.  

 

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 özel teknik ve idari şartname ve aşağıda belirtilen 

diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa (dış zarf) konulacak ve mühürlenecektir. Dış zarfın 

üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu belirtilecektir.  

 

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

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Şirket İmza Sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli ve 2012 yılından eski tarihli olmayan imza sirkülerini,  

c. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk 

ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge ve şirketin faaliyet belgesini,  

d. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığını gösterir belgeleri,  

e. Teklif mektubu vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslını  

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


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

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

hükümlerine tabidir. TFF verilen teklifleri dilediğince değerlendirme ve teklif sahipleri ile 

sözleşme yapıp yapmama 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 sayfa altında şirket imza sirkülerlerine uygun imza ve kaşe bulunmalıdır) teslim 

edecektir. 

mailto:keremtoprak@tff.org


 


