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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018-2019 sezonunda kullanılmak üzere 20 kg
ambalajlarda 7880 adet toplam 157.600 kilo beyaz tavan boyası alımı yapılacaktır. Teklif
verilecek ürün su bazlı, mat, iyi yayılan, yüksek kapatıcılıkta, nefes alan, doygun yüzey veren,
beyazlığı yüksek ve TSE 5808’e uygun olacaktır. Ürünler satınalma müdürlüğü tarafından
verilecek olan dağılım tablosuna göre 81 ile gönderilecektir.
''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 satınalma sürecini yapmakta veya yapmamakta tamamen serbesttir. TFF, teklifleri kendi
belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir.
Satınalma sürecinin iptal edilmesi ve/veya işin başka birine verilmesi halinde, teklif verecek
firmalar, teklif için yapacakları masraflar da dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında
bulunamazlar. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.''
Ürünlerin teslim süresi sipariş tarihi itibariyle 30 gün, ödeme vadesi tüm ürünlerin teslim
edilmesini müteakip kesilecek fatura tarihi itibariyle 30 gündür.
İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu
Satın Alma Müdürlüğüne 10 Ağustos 2018 Cuma günü Saat 16:00’a kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi ekremorhan@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no’lu telefondan
alınabilir.
NOT: Teklifler ile birlikte 1 kova numune ürün gönderilecektir. Gönderilecek ürün
şahit numune olacak olup teklif edilen ürün ile birebir aynı özellik ve kalitede olması
gerekmektedir.
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir.







Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza
sirküleri,
SGK borcu olmadığına dair belge, (güncel)
Vergi dairelerine borcu olmadığına dair belge, (güncel)
Referans dosyası,

