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16/10/2014 
 
ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü  
     
SAYI  : 2014/23844 
 
KONU  : Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Manisa İlinde yaptırılması planlanan                       
                               nizami sentetik çim, nizami doğal çim yüzeyli  ve  sentetik çim mini sahaları hk. 
 
SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 24.10.2014 - Saat: 16.00 
TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ             : 31.10.2014 - Saat: 16.00 
 
 
İşbu teklif isteme mektubu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Manisa İlinde yaptırılması 
planlanan nizami sentetik çim, nizami doğal çim yüzeyli ve sentetik çim mini sahaların yapım işine 
aittir. 
 
Bu işle ilgili olarak firmanızdan Türkiye Futbol Federasyonu Satın alma Müdürlüğü’ ne KAPALI ZARF 
ile teklif istenilmektedir. 
 
SATINALMA DOKÜMANININ TEMİNİ 
*Satın alma dokümanının bedeli KDV dahil 250,-TL (Y/İkiyüzElliTürk Lirası)dir. 
*Bu bedel TFF’nin T.C. Garanti Bankası TR68 0006 2000 1860 0006 2980 38 IBAN numaralı hesabına 
veya TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne nakden, “Manisa İhale Dosya Bedeli” açıklamasıyla ve Satın alma 
dokümanını teslim almadan önce yatırılacaktır. 
* Satın alma Dokümanının tamamı, 24.10.2014 tarihi saat 16:00’ya kadar TFF Satın alma 
Müdürlüğü’nden (Banka veya TFF Muhasebe Dekontunun ibrazı ile) elden DVD içerisinde temin 
edilebilecektir.  
* Satın alma dokümanı aşağıda belirtilen adreste ihale ilanının verilme tarihi ile dosya satış son günü 
arasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, TFF’ce onaylı satınalma 
dokümanını satın alması zorunludur.  
* Satın alma dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İstinye Mahallesi Darüşşafaka 
Caddesi No: 45 Kat: 2 İstinye 34460 İstanbul 
* Satın alma dokümanını satın almak isteyenler, satın alma dokümanını oluşturan belgelerin aslına 
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol edecektir. Bu incelemeden sonra, satın 
alma dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form biri 
satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenecektir. 
 
İşe ilişkin kriterler aşağıda listelenmiştir: 
 

 İhale sürecine katılabilmek için Teklif Sahibi, teklif bedelinin % 5’i kadar en az  30.12.2014 

tarihine kadar geçerli banka mektubu olarak TFF’ye verecektir. 

 Teklif mektubu örneği teslim edilecek olup teklif tutarı para birimi belirtilmek suretiyle yazı ile 
de yazılacaktır. Teklif mektubu en az 60 gün süre ile geçerli olacaktır. Söz konusu teklifte 
yapılacak toplama ya da çarpım hataları TFF’yi bağlamaz.  
 

 Teklif Sahibinin teslim etmesi gereken ve dosya hazırlama usulü Özel İdari Şartname’de 
detaylı olarak belirtilmiştir.  
 

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


