
20.09.2012 

 

 

ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü  

                               

SAYI   : 2012/21074 

 

KONU : TFF AG (Alçak Gerilim) Aboneliklerine Aktif Elektrik Enerjisi Satın 

alınması Hk. 

 

 

 

Türkiye Futbol Federasyonu, AYEDAŞ Genel Müdürlüğü’ nün 

B.02.2.TED.1.14.00.10-2009/284(191) sayılı kararı ile “Serbest Tüketici Belgesi” almaya ve 

tedarikçi seçme hakkına sahip olmuştur. Bu bağlamda aşağıda abonelik numaraları verilen 

tüketim tesislerine aktif elektrik enerjisi satın alınacaktır. Bu işle ilgili olarak firmanızdan 05 

Ekim 2012 tarihi saat 15.00’ e kadar KAPALI ZARF ile teklif istenilmektedir. 

 

İşe ait detay bilgi için 0212 3622298 veya ahmeteksi@tff.org mail adresinden 

alınabilir. 

 

ABONELİKLER: 

 

BEYLERBEYİ-1 

Abone No: 150364 

Adres: Beybostan Sok. No:2 Beylerbeyi 

 

BEYLERBEYİ-2 

Abone No: 8107616 

Adres: Beybostan Sok. No:2.A Beylerbeyi 

 

İSTİNYE BİNA 

Abone No: 2886107 

Adres: Darüşşafaka Cad. No:46 Sarıyer 

 

RİVA TESİSLERİ 

Abone No: 8055926 

Adres: Beykoz Çayağzı Riva Köyü 

 

4 LEVENT KASRI 

Abone No: 2228948 

Adres: Rumeli Hisar – Periliköşk 

 

Teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğü’ ne iletilecektir. İşe ilişkin 

kriterler aşağıda listelenmiştir: 

 

 Teklif mektubu A4 formatında hazırlanacak ve teklif iskonto tutarı yazı ile de yazılacaktır. 

Teklif mektubu en az 30 gün süre ile geçerli olacaktır. Söz konusu teklifte yapılacak 

toplama ya da çarpım hataları TFF’yi bağlamaz.  

 

mailto:ahmeteksi@tff.org


 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. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya 

imza sirküleri, 

d. Referans dosyası, 

e. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler, 

 Teklif Sahibi, teklif dosyasını aşağıda belirtilen esaslarda hazırlayacaktır.  

Teklif sahipleri teklif mektuplarını, kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarf) 

koyacaklardır. Bu zarf, teklif sahibi tarafından yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 

ikinci bir zarfa (dış zarf) konulacak ve mühürlenecektir. Dış zarfın üzerinde, teklifin 

hangi işe ait olduğu belirtilecektir. Teslim edilen dosyanın üzerinde teklif verilen işin 

adı dışında firmayı belirtir herhangi bir isim, imza, adres vb. bulunmayacaktır. Gerek 

yukarıda belirtilen gün ve saatten sonra iletilen, gerek Satın Alma Müdürlüğü’ nce 

kayda alınmayan ve gerekse de üzerinde teklif sahibi firmayı belirtir işaret bulunan 

teklifler, komisyonca değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 

değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi vermekte serbesttir. 

 

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

 

 


