
ÜNİTESİ                            : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI                                  : 2012/12743 
 
KONU                               : UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası Araç Kiralama işi. 
 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 07 HAZİRAN 2012 Perşembe günü Saat 15:00 

 
2 Temmuz  – 14 Temmuz 2012 tarihleri arasında Antalya’da  gerçekleştirilecek olan UEFA U19 
Kadınlar Avrupa Şampiyonası için aşağıda detayları ve sayıları verilen Otobüs, Midibüs, Sprinter,ve 
Binek araçlar kiralanacaktır. 
Verilen detaylara göre firmanızdan kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir.İsteklilerin tekliflerini 
İstinye Mahallesi Daruşşafaka Cad No:45 Kat 2 Adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın 
Alma Müdürlüğüne 07 Haziran 2012 Perşembe günü saat 15:00 e kadar  teslim edeceklerdir. 
İstenilen belgeleri temin edemeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.  
 
Detay bilgi ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0212 3622298 nolu telefondan alınabilir. 

 
UEFA U19 KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI ARAÇ İHTİYAÇLARI (ANTALYA) 
 
 
Otobüs 
 
27 Haziran-9 Temmuz arası 13 gün boyunca 8 adet  
 
10 Temmuz-12 Temmuz arası 3 gün boyunca 4 adet  
 
13 Temmuz-15 Temmuz arası 3 gün boyunca 2 adet  
 
 
Midibüs 
 
3 Temmuz tarihinde 2 adet Midibüs , bu araçlar yalnızca saat 18:00’de Lara-Kaleiçi ve saat 23:00’de 
Kaleiçi - Lara transferleri yapacaktır. 
 
 
Mercedes Sprinter 
 
27 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 2 adet Mercedes Sprinter araç. 
 
Bunların yanında, UEFA ve takımların ekipmanlarını taşımak için ekstra minibüs talep etme hakkımız 
saklı bulunmaktadır. 
 
Ekstra minibüs talebi olması muhtemel günler, geliş ve gidiş günleri olan 28 Haziran, 30 Haziran, 9 
Temmuz, 12 Temmuz, 15 Temmuz tarihleridir. 
 
 
Mercedes Vito 
 
27 Haziran-9 Temmuz arası 13 gün boyunca 5 adet, 
 
10Temmuz-15 Temmuz arası 6 gün boyunca 3 adet, 

mailto:ahmeteksi@tff.org


 
 
 
Binek Araç 
 
27 Haziran-15 Temmuz tarihleri arası 19 gün boyunca günlük  5 adet binek arac . Bu araçlar havuz 
aracı olup gerektiği durumlarda kullanılacaktır. Binek araçların sayısı günlük talebe göre değişiklik 
gösterebilir. 
 
 
 
Notlar 
 
* Araç sayılarında turnuva süresince günlük değişiklikler de olabilir. 
 
*Turnuva boyunca kullanacağımız araçların hepsine tiplerine göre giydirmeler yapılacaktır, buna 
göre; 
 
Ülke milli takımlarına tahsis edilen otobüslerin her iki tarafına ülkelerin bayrakları ve isimleri, ön ve 
arka camlarda uygun yerlere de turnuva logosu ve isminin yapıştırılması, 
 
 Otobüsler dışında talep edilen Mercedes Sprinter, Mercedes Vito ve Binek araçların ise ön kapıları ve 
motor kapakları üzerine turnuva logosu ve  turnuva isminin yapıştırılması uygun olacaktır. 
 
*Otobüsler Mercedes Marka 2009 Model  ve üzeri tek tip araçlar olacaktır. 
*Midibüsle 2009 Model  ve üzeri olacak. 
*Binek Araçlar Renault Fluance veya Ford Focus madel araçlar olacak,  2011 model ve üzeri olacaktır. 
 
Tüm araçlar temiz, bakımlı ve hasarsız olacaktır. 
Tüm araçlar için gerekli olan yol belgeleri, zorunlu mali mesuliyet sigortaları, yolcu sigortaları, 
sürücüler için çalışma izin belgeleri  yüklenici firmaya aittir. 
Araçlara yakıt, sürücü dahil olacaktır. Sürücüler için yemek yüklenici firmaya aittir. 
Araçların tüm masrafları  otopark, otoyol vs yüklenici firmaya aittir. 
 
İstenilenbelgeler: 
 
Ticaret sicil gazetesi 
İmza Sirküleri 
Vergi Levhası 
Faaliyet belgesi 
 
Araçların ruhsat fotokopileri 
Araçlara ait yol izin belgeleri 
Araçlara ait sigorta poliçeleri 
 
 

TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip         
değerlendirmemekte,dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir 

 


