
 

 

                                                                                                                                   23.10.2017 
 
ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü 
 
SAYI       : 2017/ 19226 
 
KONU  : Türkiye Futbol Federasyonu 3211 parsel, hafriyat ve temelaltı zemin           
aa               iyileştirme ihalesi hakkında 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 02 KASIM 2017 Perşembe Saat 16:00 
 
 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun kullanım hakkına sahip olduğu, “İstanbul İli, Beykoz 
İlçesi, Riva Köyü’nde bulunan, 2/A pafta, 3211 parsel” de inşa edilecek Tesis Projesi 
kapsamında, yapı bloklarının oturduğu zeminin hafriyat ve zemin iyileştirmesi işleri 
yaptırılacaktır. Bu işle ilgili olarak 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 16.00’a kadar 
KAPALI ZARF ile teklif istenilmektedir.  
 
İşe ait kriterlerden bazıları aşağıda listelenmiştir: 
 
 Bu ihalede benzer iş olarak, zemin iyileştirme konusunda tek sözleşme ile son 

10 yıl (y/on yıl) içerisinde yurt içinde veya yurt dışında, Kamu yada özel sektöre 
gerçekleşmiş tek sözleşmede KDV hariç en az 10.000.000.- TL (On milyon Türk 
Lirası) tutara sahip iş bitirme/sözleşme belgeleri,  benzer iş olarak kabul 
edilecek olup; bu belgenin sunulmaması halinde teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

 Teklif mektupları en az 90 (doksan) gün süre ile geçerli olacaktır. Teklif 
dosyasında bulunan teklif mektubu birim fiyat olarak doldurulacak olup, teklif 
tutarı yazı ile de yazılacaktır. Söz konusu teklifte yapılacak toplama ya da 
çarpım hataları TFF’ nu bağlamaz. 

 Teklif sahipleri ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin % 3 ‘ü tutarında geçici 
teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak, hükümetçe selahiyetli kılınan 
bankaların verecekleri, teklif tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün müddetli, 
TL bazında, milli bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu 
kabul edilir. 

 TFF Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp teklifleri değerlendirip 
değerlendirmemekte, dilediği Teklif Sahibi’ ne işi ihale etmekte serbesttir. 



 

 

 TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar 
  Satın alma dokümanının bedeli KDV dahil 300-TL (Y-ÜÇYÜZTÜRK LİRASI)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, “Riva 
3211 Parsel Zemin İhale Dosya Bedeli” açıklamasıyla ve Satın alma dokümanını 
teslim almadan önce yatırılacaktır. 

 Satın alma Dokümanının tamamı, 01.11.2017 tarihi saat 17:00’ye kadar TFF 
Satın alma Müdürlüğü’nden (Banka veya TFF Muhasebe Dekontunun ibrazı ile) 
elden CD içerisinde temin edilebilecektir.  

 Satın alma dokümanı TFF Hasan Doğan Tesisleri Riva/Beykoz/İstanbul 
adresinde 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 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. 
 

           Saygılarımızla 
  
             

 
 
 
 

             

 


