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İHALE İLANI
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU RİVA MİLLİ TAKIMLAR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ
Kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1. İşveren’in
a) Adresi

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı- Riva
Köyü Beykoz/ İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

T : +90 (216) 554 51 00 / F: +90 (216) 319 19 37

c)

tesisler@tff.org

Elektronik posta adresi

2. İhale konusu inşaat işinin
a)

Niteliği, türü, miktarı

Yaklaşık 28.000 m2 inşaat alanına sahip konaklama bloğu, yönetim
binası, idari bina, konferans salonu, mescid, trafo binası ve atık su
binası inşaatı (Betonarme karkas + Çelik imalat)

b)

Yapılacağı yer

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü, Çayağzı Mevkii

c)

İşe başlama tarihi

Sözleşme’nin imzalanmasından sonra Yüklenici derhal İş’le ilgili
çalışmalara başlayacak ve imza tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde
TFF/ Proje Yöneticisi’nden yeri teslim alacaktır. Yer teslimi ile iş
başlayacaktır.

d)

İşin süresi

Yer tesliminden itibaren 345 takvim günüdür.
Bu sürenin ilk 120 gününde tüm betonarme işleri tamamlanmalıdır. 160
gün içinde çelik çatının kapatılması ve tüm çatı izolasyonun yapılması
bitirilmeli. Elektrik, mekanik altyapı işleri 180 gün sonunda
tamamlanmalı. Doğramalar, giydirme cephe ve cephe seramikleri 210
gün sonunda. Asansör montajı 270 gün sonunda, Peyzaj işleri de 300
günde tamamlanmalıdır. Yukarda belirtilen kalemlerin her biri ara termin
(milestone) olacak şekilde düzenlenerek iş programına eklenmelidir.

3. İhale teklif dosyasının
a) Teslim edileceği yer

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı- Riva
Köyü Beykoz/ İSTANBUL

b) Ön yeterlilik belgeleri teslim
tarihi ve saati

16.04.2018 – 14.00

c) İhale teklif teslim tarihi ve
saati

11.05.2018 – 14.00

4. İhaleye katılabilme şartı, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belge ve bu belgenin
taşıması gereken kriterler:
“11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer
İş Grupları Tebliğinin” BII Grubu Yapılarından son 5 yıl içerisinde bir kerede 40.000
m2 ve tek defada en az 100.000.000,-TL (Y/YüzmilyonTürkLirası) tutarında BII Grubu
yapıyı Yüklenici olarak tamamlamış olması ve bunu iş bitirme belgesi ile kanıtlaması
gerekmektedir.
5. İhale dokümanı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı- Riva
Köyü Beykoz/ İSTANBUL adresinde 13.04.2018 tarihi saat 14.00’e kadar görülebilir
ve aynı gün ve saate kadar KDV dahil 10.000 TL (Y/Onbin Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. Bu bedel TFF’nin T. C. Garanti Bankası TR68 0006 2000
1860 0006 2980 38 IBAN numaralı hesabına, “Riva İhale Dosya Bedeli”
açıklamasıyla ve Satın alma Dokümanını teslim almadan önce yatırılacaktır. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, son teklif teslim tarih ve saatine kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve
Eğitim Tesisleri Çayağzı- Riva Köyü Beykoz İstanbul adresine teslim edilecektir. Geç
verilen teklifler ve postada olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7. İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel (Anahtar Teslimi) üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, ihaleyi kazanan İstekliyle Götürü Bedel (Anahtar Teslimi) üzerinden
sözleşme imzalanacaktır.
8. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için Teklif Bedeli’nin %5 (Y/yüzde beş)’i
tutarında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubu olarak, Türkiye’de
yerleşik milli bir banka tarafından düzenlenmiş ve 09.08.2018 tarihine kadar geçerli
TL bazında mektuplar kabul edilecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, 09.08.2018 olacaktır.
10. Kesin teminat, satın alma bedelinin %10'u (Y/yüzde on) olarak hesap edilecek ve
sözleşmeye yazılacaktır. Teminat olarak Türkiye’de yerleşik milli bir banka tarafından
düzenlenmiş, TL bazında kesin ve süresiz teminat mektubu kabul edilecektir.
11. İşbu ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren “Teklif Alma Şartnamesi”
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet adresi www.tff.org da yer alan “Satın
Alma İlanları” bölümünde görülebilir.
12. 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, kendisine uygun
gelen teklifi seçmekte ve ihale sürecini yapmakta veya yapmamakta tamamen
serbesttir. TFF, teklifleri kendi belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve
serbestçe seçim yapma hakkına haizdir. İhale sürecinin iptal edilmesi ve/veya işin
başka birine verilmesi halinde, teklif veren firmalar, teklif için yaptıkları masraflar da
dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

