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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2020-2021 futbol sezonunda kullanılmak üzere 

8900 adet futbol topu alımı için ihale düzenlenecektir. İstekliler, tekliflerini 12 Mart 2020 saat 

14:00'e kadar numuneler ile beraber kapalı zarf ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 

Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın 

Alma Müdürlüğüne teslim edebilirler. Numune olmadan verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Teklif edilen ürünlerin uluslararası arenada kabul görmüş markalardan ve teklif verenin en 

üst kalite özelliklerde ürünü olması ve FIFA ve UEFA standartlarında, FUTBOL OYUN 

KURALLARI kapsamında belirtilen niteliklerde olması gerekmektedir.  

Ürünlerin en geç 20 Temmuz 2020 tarihinde teslim edilmesi gerekmektedir. 

İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin %5’i (yüzdebeş) tutarında geçici teminat 

verecektir. Geçici teminat, hükümetçe selahiyetli kılınan bankaların verecekleri, teklif tarihinden 

itibaren 90 takvim günü müddetli TL bazında, milli bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat 

mektubu veya nakit olarak TFF’ye ait TR 68 0006 2000 1860 0006 2980 38 nolu IBAN hesabına 

yatırılacak ve nakit ödemeyi gösteren banka dekontu ihale dosyasında sunulacaktır.  

İhaleyi kazanan firmadan sözleşme bedelinin %10’u tutarında kati teminat alınacaktır. Kati 

teminat süresizdir ve her halükarda işin tümüyle istenen nitelikte tamamlanmasından sonra iade 

edilecektir. 

Zarfların tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici 

teminat irad kaydedilir. 

İhaleye teklif veren firmaların teklif süresi 60 gün geçerlidir. Zarfların tesliminden sonra 

İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici teminat irad kaydedilir. İhale 

kesinleştikten sonra kararlaştırılan bedele zam yapılamaz. Ancak tekliflerin toplandığı tarihten 

itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde komisyon dilediği İSTEKLİ’den veya İSTEKLİ’lerden indirim 

yapmasını talep edebilir veya İsteklilerden uygun gördüklerini komisyona davet edip veya internet 

yoluyla toplam keşif bedeli üzerinden açık eksiltme yapabilir. 

Teklif zarflarının tesliminden sonra İstekli teklifinden vazgeçemez veya değiştirilmesini 

öneremez. 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 verilen teklifleri dilediğince değerlendirme ve 

İSTEKLİLER ile sözleşme yapıp yapmama konusunda tamamıyla serbesttir. TFF, teklifleri kendi 

belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir ve 

ihaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini e-ihale sistemine dahil etme hakkı bulunduğunu da saklı 

tutar. 



İhale konusunun  katileştiğinin   İstekli’ye bildiriminden   sonra   TFF,   sözleşme   akdinden 

sarfınazar ettiği takdirde İstekli herhangi bir masraf ve zarar ziyan veya herhangi bir nam altında 

tazminat talebi gibi herhangi bir talepte bulunamaz. 

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi ekremorhan@tff.org mail adresinden alınabilir. 

 

Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir: 

 

1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi, 

2) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 

3) İmza sirküleri (noter tasdikli) 

4) Referans dosyası, 

5) Vergi Levhası fotokopisi (noter tasdikli) 

6) Vergi borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

7) Sgk borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

8) Noter tasdikli vekaletname (istekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa) 

9) Devlet tarafından yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, TL bazında geçici 

teminat mektubu (teklif bedelinin %5’i tutarında, teklif tarihinden itibaren 60 gün geçerli olacak) 

(firmanın ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmaktan cayması halinde, bu teminat mektubu 

TFF tarafından irat kaydedilir.)  

10) Taahhütname (EK-1) (şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşeli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 TAAHHÜTNAME 

 

TAAHHÜTNAME 

 

Yetkili mercilerce geçici ya da sürekli olarak Kamu Kuruluşlarının ihalelerine girmeye 

yasaklanmamış olduğumu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm kurulları ile Satın Alma 

Komisyonu başkan ve üyelerinin, Mali İşler Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü personelinin 3. 

dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhri hısım bağımın olmadığını beyan eder ve işbu 

beyanıma aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun ihaleyi iptal 

etme ve bu nedenle doğmuş, doğacak tüm zarar ve ziyanları Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk 

talebiyle derhal ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim …../…./… 

 

 

 

 

Şahıs/Firma Unvanı 

İmza 

 

 


