
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2020 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ORGANİZASYONU 
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE METNİ 

 
 
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (“Etkinlik”) kapsamında  özel güvenlik tedbirlerinin 
sağlanmasına yönelik hizmet alımı ihalesi için ihale gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
  
A. İhale Düzenleyen Kurum : Türkiye Futbol Federasyonu (kısaca TFF)  
 
Adresi : Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva Beykoz/İstanbul  

 
B. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler:  
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ile ihaleye ilişkin şartname metni ve ekleri, ekremorhan@tff.org 
e-mail adresinden veya Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri Riva Beykoz/İstanbul 
(Satın Alma Müdürlüğünden) adresinden alınabilir.  
 

2.1. İhale Tarihi ve Sayısı  : 05/03/2020 / 4883  
 
2.2. İhaleye Son Başvuru Tarihi : 12/03/2020 saat 14:00  

 
C. İhale Konusu:  

 
İşbu Özel Güvenlik Hizmeti Alım işi ihalesinin konusu, 5 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu’nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde ve 30 Mayıs 2020 tarihinde 
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final 
müsabakası ve bu kapsamda 1 Mart 2020 – 20 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul ili 
dahilinde stadyumda kullanılacak aşağıda belirtilen alan ve tarihlerde alınacak özel güvenlik 
tedbirlerinin sağlanmasına yönelik hizmet alımı ihalesidir. UEFA ve TFF’nin müsabaka ve iş 
tarihlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.  Söz konusu işlerin yerine getirilmesi için birden 
fazla İstekli firma görevlendirilebilecektir. İstekli, telif vermek istediği işi ve 
görevlendirebileceği maksimum personel sayısını Şartnamenin Ek-1’inde yer alan sayıları 
dikkate alarak teklif verecektir. 
 
Hizmet Alımı Talep Edilen Tarih ve Alanlar: 
 

21.05.2020 - 31.05.2020 

UCLF 2020 Kupa (Replika) Sergi Alanı Özel Güvenlik Planı – 
Sultanahmet Meydanı Havuz Alanı   

25.05.2020 - 30.05.2020 

UCLF 2020 Şampiyonlar Ligi Festival Alanı Özel Güvenlik Planı 
– Taksim Meydanı   

27.05.2020 - 31.05.2020 

UCLF2020 Oteller Sabit Özel Güvenlik Planı – (Şartname 
ekinde yer almaktadır.)   

19.05.2020 - 30.05.2020 

UCLF 2020 Stadyum dışı akreditasyon merkezi - yemekhane 
binası sabit özel güvenlik planı   

10.05.2020 - 29.05.2020 

UCLF 2020 Stadyum Maç Öncesi 19 gün sabit özel güvenlik 
planı   



1.03.2020 - 20.06.2020 UCLF2020 Şampiyonlar Köyü Özel Güvenlik Planı - Stadyum   

                     29.05.2020 UCLF2020 Gala Yemeği – Yeri daha sonra belirlenecek   

    

30.05.2020-31.05.2020 UCLF2020 Taraftar Alanı Özel Güvenlik Planı   

30.05.2020-31.05.2020 UCLF2020 Stadyum Maç Günü Özel Güvenlik Dağılımı   

 
 
 

D. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 

1. Tebligat adresini gösterir belge (gerçek kişilerde ikametgâh belgesi, tüzel kişilerde 

adrese ilişkin ticaret sicil gazetesi) 

2. Şirkete ait son Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza sirküleri veya ihaleye 

katılmaya yetkililere ait vekaletname, 

3.  Son 3 ay içerisinde alınmış ticaret odası faaliyet belgesi, 

4.  Vergi levhası sureti 

5. Referans dosyası [İhale konusunda son 10 yıl içinde ihale konusu işlere ait en az 3 

referans mektubu],  

6. İsteklinin son 10 yıl içinde FIFA, UEFA ve TFF tarafından organize edilen futbol 

müsabakalarında veya uluslararası - geniş katılımlı etkinliklerde ve/veya tesislerde özel 

güvenlik hizmeti vermiş;  üst düzey spor müsabakalarında hizmet verecek personel 

yeterliliği ve tecrübeye sahip olması olduğu gösterir en az 3 adet referans mektubu 

7.  Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en fazla 

10 gün içinde alınmış ıslak imzalı belge, 

8. İlgili Vergi Dairesi’nden borcu olmadığına ilişkin teklif tarihinden önce en fazla 10 gün 

içinde alınmış ıslak imzalı belge,, 

9. İşbu ihale metni ile şartnamenin ıslak imzalı kopyası 

10. Kurum/Şahıs yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname. (Taahhütname “Ek.2” 

olarak şartname ekinde yer almakta olup bu metnin ıslak imzalı olarak ihaleye katılacak 

kurum/şahıs yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir). 

 

İç Zarf Muhteviyatı (Dış zarfın içerisine ayrı bir zarf olarak eklenecektir) 

 

1. Teklif mektubu (Şirket yetkilisinde ıslak imzalı) 

2. Geçici Teminat mektubu ya da hesaba havale dekontu 

 

E. Geçici Teminat: 

1. İstekli, teklifinde 300 adet personel maliyetini göz önünde bulundurarak, bu personel 

maliyetinin %5’i tutarında ve teklif tarihinden itibaren 30 gün süreli geçerli teminat 

mektubu sunacak veya nakit olarak TFF’nin TR68 0006 2000 1860 0006 2980 38 IBAN 

numaralı hesabına yatıracaktır. 

2. Zarfların tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici 

teminat irad kaydedilir. İlgili geçici teminat mektubu veya nakdi teminat İSTEKLİ’nin 



teklifinin kabul edilmesi ve İSTEKLİ ile sözleşme imzalanması durumunda, İSTEKLİ 

tarafından sözleşme ile birlikte, sözleşme uyarınca verilecek olan Kesin Teminat 

mektubunun teslim edilmesi ile birlikte iade edilecektir. 

 

F. Kesin Teminat: 

 İstekli’nin ihaleyi kazanması halinde, sözleşme bedelinin % 5’i tutarında kati teminat 

 sunar. Kati teminat süresizdir ve her halükârda işin tümüyle istenen nitelikte 

 tamamlanmasından ve varsa SGK ilişkisi kesildikten sonra iade edilir. 

 

G. Teklif Süresi: 

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. Toplam keşif bedeli üzerinden eksiltme katsayısı tüm 

fiyatlara aynı oranda yansıtılır. İhale sonucunun kesinleşip sonucun İsteklilere 

bildirilmesini takiben, geçici teminat mektupları TFF tarafından imza karşılığı 

İSTEKLİ’nin yetkilisine iade edilecektir. İSTEKLİ’ ye yapılacak bildirimden sonra 15 gün 

içerisinde teslim alınmayan teminatlardan TFF sorumlu olmayacaktır. 

 

H. Ödeme: 

 

Yukarıda C bendinde yer alan işlere ait 31.05.2020 tarihine kadar olan süredeki hizmet 

için İSTEKLİ tarafından 31.05.2020 tarihinde fatura düzenlenecek ve TFF’ye derhal 

teslim edilecek, 31.05.2020 tarihini geçen hizmetler için İSTEKLİ tarafından iş bitiminde 

fatura düzenlenecek, düzenlenecek faturaların TFF’ye tebliğinden itibaren 7 gün 

içerisinde TFF’nin ilk ödeme gününde İSTEKLİ’ye ödeme yapılacaktır. Ancak  C bendinde 

yer alan UCLF2020 Şampiyonlar Köyü Özel Güvenlik işiyle ilgili olarak her ay sonunda 

İstekli tarafından fatura düzenlenecek ve TFF’ye derhal teslim edilecek ve 

düzenlenecek faturaların TFF’ye tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde TFF’nin ilk ödeme 

gününde İSTEKLİ’ye ödeme yapılacaktır 

 

G. Teklifi İletme Şekli:  

 

1. İhaleye katılmak isteyen Kurum/Şahıs, teklifini kapalı zarf ile yukarıda sayılı belgeler 

ile, Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 

Tesisleri Riva/Beykoz/İstanbul” adresine 12 MART 2020 saat 14:00’e kadar şahsen ya 

da yetkilendirdiği şahıs tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.  



2. Teklifler kapalı ve mühürlü bir iç zarfa konarak, diğer belgeler ile dış zarf içinde 

verilecektir. Dış zarf üzerinde sadece “TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2020 UEFA 

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ORGANİZASYONU ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ ” 

ibaresi yer alacaktır. 

3. Türkiye Futbol Federasyonu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleye 

katılmak isteyenleri değerlendirme konusunda serbest olup ihaleye katılmak 

isteyenlerin tekliflerini e-ihale sistemine dahil etme hakkı bulunduğunu da saklı tutar. 

4. 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. 

5. 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. 

 

H. İSTEKLİ’nin Diğer Yükümlülükleri:  

 

1. İhale konusunun  katileştiğinin   İstekli’ye bildiriminden   sonra   TFF,   sözleşme   

akdinden sarfınazar hazırlanacak teklifte sunulacak fiyat; yer alan ana başlıkların o iş 

kalemine ait tüm malzeme temini (TFF’nin sağlayacağı belirtilmediği sürece), tüm 

personel giderleri, akaryakıt, kırtasiye, haberleşme, bakım, onarım, servis aracı, yemek, 

alet, edevat, vergi, sigorta vs. unsurlarını içerecek ve sistemin şartnamede belirtildiği 

şekilde hizmetlerin TFF’ye teslimini içeren Anahtar Teslimi Götürü Bedel’dir. İş 

kaleminin yapımı için gerekli malzemeleri uygun ve yeter sayıda İstekli tarafından 

sağlanacaktır. 

 

2. İSTEKLİ, teklif vermeden önce İşyeri’ni tetkik ettiğini, yapılacak işlere ait keşfi, 

şartname  ve yerin hali hazır durumunu, içeriğini incelediğini, verilen projelerin yeterli 

olduğunu, bu şartnamenin konusunu oluşturan işlere en küçük ayrıntısına varıncaya 

kadar bu işin ehli sıfatıyla vakıf olduğunu, bu nedenle hiçbir hak ve talepte 

bulunmayarak yükümlülüğünü şartnamede belirtilen şartlar ile süreler içerisinde 

yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. 

3. İSTEKLİ yapacağı uygulamalar için uygulamanın yapacağı ilde/bölgede bulunan SGK 

Müdürlüğünde işyeri açtıracak ve kati teminat iadesi öncesinde bu kurumdan ilişiksiz 

belgesi getirecektir. 



4. TFF, işin herhangi bir bölümünde 15 gün önceden bildirmek kaydıyla İSTEKLİ’den 

yapacağı hizmetleri kısmen veya tamamen durdurmasını ya da tehirini isteyebilir. İşin 

durdurulması durumunda TFF, İSTEKLİ’ye o ana kadar hak etmiş olduğu ödemeleri 

yaparak sözleşmeyi başkaca herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın 

feshedebilir. İstekli bu durumu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 


