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15 /12/2014 

 
 

ÜNİTESİ             : Satınalma Müdürlüğü                          

SAYI               : 2014/29122 

KONU             : TFF Riva Tesisleri Futbol Antrenman Sahası Aydınlatma Yapım İşi 

SON BAŞVURU TARİHİ : 24 Aralık 2014 Çarşamba günü Saat 15.00 

 
 
Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü, Çayağzı Mevkii adresinde 
bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki “1 ve 3 no.lu Futbol Antrenman 
Sahaları Aydınlatma Yapım İşi”ni yüklenecek firmanın tespiti amacıyla ihale gerçekleştirilecektir. 
 
Bu işle ilgili olarak firmanızdan 24/12/2014 tarihi, saat 15:00’e kadar KAPALI ZARF ile ANAHTAR 
TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL teklif istenilmektedir.  

 
Teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu Satınalma Müdürlüğü İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No:45 
Kat:2 İstinye/İstanbul adresine teslim edilecektir. 
 
İhaleye teklif verecek olanların, TFF’ce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  

 
i. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İstinye Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No: 45 Kat: 2 

İstinye 34460 İstanbul 
ii. İhale dokümanının satın alınabileceği tarih: 15.12.2014 - 24.12.2014 tarihleri arasında 
iii. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250,-TL (Y/İkiyüz elli Türk Lirası) 

 
İşe ilişkin kriterler aşağıda listelenmiştir: 
 

 Teklif Vermenin Ön Şartı Olarak; Yüklenici, Alt Yüklenici, Temsilci vb. sıfatla 11.06.2011 tarih 
ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 
(D) ELEKTRİK İŞLERİ ana başlığı altında bulunan D/V GRUP yapım işlerinde yer alan ve tek 
sözleşme ile son 10 (Y/on) yıl içerisinde gerçekleşmiş KDV hariç en az 400.000,00-TL 
(Y/DörtyüzbinTürkLirası) tutarında iş bitirme belgeleri, benzer iş olarak kabul edilecek olup; 
bu belgenin sunulmaması halinde teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif Sahibi’nin teklif 
edeceği aydınlatma armatürünün Ulusal Futbol Federasyonlarına veya yurtiçi/yurtdışı Futbol 
Kulüplerine ait en az 1 (Y/Bir) adet nizami futbol sahasının FIFA (Uluslararası Futbol Birliği) 
Aydınlatma Kriteleri’ne uygun şekilde aydınlatılması işinde kullanılmış olması şarttır.  
 

 İhale Dışı Bırakılma ve Yasal Fiil veya Davranışlar Bağlamında; TFF, 4734 sayılı Kanuna tabii 
olmamakla beraber; işbu ihaleye katılacak olan Teklif Sahibi’nin ihale şartları uyarınca 
yeterliliklerinin tespiti açısından Teklif Sahibi’nin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen 
durumlarda olmaması gerekmektedir. Teklif Sahibi, teklif tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen 
durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri teklif dosyası ile birlikte verecektir.  
 

 İhale sürecine katılabilmek için Teklif Sahibi, Teklif Bedeli’nin %5 (Y/yüzde beş)’i tutarında 

geçici teminat mektubu verecektir. Geçici teminat mektubu olarak, hükümetçe salahiyetli 
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kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, 02.03.2014 tarihine kadar geçerli, TL 

bazında mektuplar kabul edilir.  

 Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri teslim edecektir: 
 

Dış Zarf: 
Dış zarfın içerisinde bulunan ve Teklif Sahibi tarafından sunulması gereken belgeler (viii – xix 
maddeleri arasındaki belgeler Teklif Sahibi tarafından her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış 
halde sunulacaktır) şunlardan ibarettir: 

i. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası veya ilgili meslek odası belgesi (davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış);  

 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, davet tarihinin veya ihale 
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

ii. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

iii. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

iv. İhale dosyasının satın alındığını gösterir makbuzun kopyası 
v. İşbu Teklif Alma Şartnamesi 4. Maddede bahsi geçen şartları sağlayan iş 

bitirme/durum belgesi  
vi. İlgili SGK ve Vergi Dairelerinden alınmış güncel borçsuzluk belgeleri 

vii. Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri (Varsa) 
viii. Firma Referans (Tanıtım) Dosyası 

ix. İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Belge 
x. İhale dosyası kapsamında belirtilen şartlarda hazırlanmış İş Programı 

xi. Yer Görme Belgesi 
xii. Özel İdari Şartname  

xiii. Sözleşme Taslağı 
xiv. Teknik Şartnameler 
xv. Elektrik Teknik Şartnamesi’nde belirtilmiş olan projeler, çizimler, hesaplamalar 

xvi. Önerilen aydınlatma armatürüne ilişkin katalog bilgileri, teknik föyler 
xvii. Çevre, Sağlık Ve İş Güvenliği Planı 

xviii. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği  
xix. İç Zarf 

 
İç Zarf: 

i. Teklif Mektubu 
ii. Geçici Teminat Mektubu 

iii. Keşif Listesi (Basılı + CD) 
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 İç zarf, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kapatılarak üzerine bu İŞ ile ilgili mali teklif olduğu 
ibaresi yazılacak ve dış zarfın içine konacaktır. Dış zarf da kapatıldıktan sonra üzerine sadece 
“TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM 
TESİSLERİ’NDEKİ 1 VE 3 NO.LU FUTBOL ANTRENMAN SAHALARI AYDINLATMA YAPIM İŞİNE 
AİT TEKLİF DOSYASIDIR” ibaresi yazılacaktır. Kapatılmış zarfların üstünde Teklif Sahibi’ne ait 
hiçbir tanıtıcı isim, logo, kaşe, vb. bulunmayacaktır. 
Yukarıda sayılan maddelerden herhangi birinin eksik verilmesi veya Teknik ve/veya İdari 
Şartnamelerde belirtilenler haricinde koşul içeren teklif sunulması halinde satın alma 
sürecine katılamama keyfiyeti doğacağından, Teklif Sahibi’nin bu hususu önemle dikkate 
alması gerekmektedir. Böyle bir durum halinde Teklif Sahibi herhangi bir hak talep 
edemeyecektir. 
 

  TFF, 4734 sayılı 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.  
 
 


