
  

 

   AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 

2017 TÜRKİYE KÜÇÜKLER, YILDIZLAR, EMEKTARLAR VE 
TÜRKİYE KUPASI SATRANÇ ŞAMPİYONALARI 

KONAKLAMA HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI 

 

1- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN 
HUSUSLAR 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 

1.1. İdarenin; 

a) Adı: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

b) Adresi: Anafartalar Mah. Şehit Yaşar Akansel Sokak 
Özgürler İş Merkezi No:3 Kat:6 06060 Ulus – Ankara 

c) Telefon numarası: 0 312 3097594  

d) Faks numarası:    0  312 3109620 

e)Elektronik posta adresi:umit.kucuk@tsf.org.tr  -  
batuhan.erkan@tsf.org.tr 

f) İlgili personellerin adı, soyadı ve unvanı: Ümit 
Küçükahmetoğlu Turnuvalar Koordinatörü, Batuhan Erkan 
Satın Alma Sorumlusu 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve 
numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin 
edebilirler. 

 

 

mailto:batuhan.erkan@tsf.org.tr


Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler 

İhale konusu hizmetin; 

a) Adı: 2017 TÜRKİYE KÜÇÜKLER, YILDIZLAR, 
EMEKTARLAR ve TÜRKİYE KUPASI SATRANÇ 
ŞAMPİYONALARI Konaklama hizmeti alım ihalesi 

b) İhalenin konusu: Türkiye Satranç Federasyonun etkinlik 
takviminde yer alan 2017 yılı Türkiye Küçükler, Yıldızlar, 
Emektarlar ve Türkiye Kupası Satranç Şampiyonaları ve 
Türkiye Kupası turnuvaları için  konaklama hizmeti satın 
alınacaktır. 

 
c) Yapılacağı Yer ve Tarihi: Türkiye Küçükler,Yıldızlar ve 
Emektarlar Satranç Şampiyonası 21-27 Ocak 2017, Türkiye 
Kupası  27 Ocak -4 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde 
yapılacaktır. 

Madde 3-.) İhaleye ilişkin bilgiler  

3.1. a) İhale usulü: Türkiye Satranç Federasyonu Satın Alma 
ve İhale Talimatında belirtilen açık ihale usulü. 

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Anafartalar Mah. Şehit Yaşar 
Akansel  Sokak Özgürler İş Merkezi No:3  Kat:6 06060 Ulus – 
Ankara 

c) İhalenin yapılacağı adres: Anafartalar Mah. Şehit Yaşar 
Akansel Sokak Özgürler İş Merkezi No:3  Kat:6 06060 Ulus – 
Ankara 

d) İhale komisyonunun toplantı yeri: Türkiye Satranç 
Federasyonu 

e) İhale Tarihi: 19 Aralık 2016 Pazartesi Saat 11:00 

3.2. Teklifler ihalenin yapılacağı  tarih ve saate kadar yukarıda 
belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla 



da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, 
herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 
(TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.  

2- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 4- İhaleye İlişkin Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

 4.1.Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ihale başvuruları 
kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası 
veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya 
son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son 
başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) İhale başvurusu ve teklif vermeye yapmaya yetkili olduğunu 
gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) 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. 



 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

d) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu 
dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş 
ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin 
noter tasdikli imza beyannamesi 

f)  Banka referans mektubu 

g) Bilanço ve eşdeğer belgeler 

h) İş hacmini gösteren belgeler 

 

4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

1) İsteklinin teklif edilen bedelin yüzde onundan az olmamak 
üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi ve gayri nakdi 
kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösterir 
banka referans mektubu 

2) İsteklilerin bilançosu veya eşdeğer belgeleri;bilançoda 

a) Cari oranın en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynaklar oranının en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,50 den 
küçük olması gerekmektedir.Bu üç kriterin birlikte sağlanması 
zorunludur. 

4.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

a-) İsteklinin mevzuat gereği ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu 
gösteren oda kayıt belgesi 

b-) İş deneyimini gösteren belgeler, ihalenin yapıldığı yıldan 
geriye doğru beş yıl içerisinde yapılan her türlü konaklama ve 



her türlü konaklama içeren organizasyonları gösterir belge 
sunulması zorunludur.iş deneyimini gösteren belgenin parasal 
tutarı teklif edilen tutarın yüzde ellisinden az olamaz. Kamu 
ihale mevzuatına uygun düzenlenmiş standart iş bitirme 
belgelerinin imzalı ve mühürlü, özel sektör kuruluşlarında 
gerçekleştirilen işlerde ise yapılan işe ilişkin sözleşmelerin 
imzalı ve mühürlü olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. 

4.3 Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer döküman 
Türkçe olacaktır. 

Madde 5- İhale dokümanının temini 

5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. 
Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale 
dokümanını 500,00 TL (Beşyüz TL ) bedelle satın alması 
zorunludur. Bedel Türkiye Satranç Federasyonu Ana Hesabına 
yatırılacaktır. 
(Türkiye İş Bankası ) IBAN numarası :

 
TR41 0006 4000 0014 2005 

8080 95 şartname alınırken banka dekontu ibraz edilecektir. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:  Türkiye Satranç 
Federasyonu 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Türkiye Satranç 
Federasyonu 

5.2. Firmalar ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 
Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin 
tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.  

5.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan 
belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp 
isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, 
yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin 
esas alınır. 

 



 

Madde 6- İhale dokümanının kapsamı 

6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  

a) İdari Şartname. 

b) Teknik Şartname 

c) Teklif Mektubu  

e) Sözleşme Tasarısı  

f-) Standart  Formlar 

6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin 
düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine 
İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının 
bağlayıcı bir parçasıdır. 

6.3-İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir 
şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine 
getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. 
İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına 
uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

Madde 7- Bildirim ve tebligat esasları 

7.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza 
karşılığı elden yapılır.  

 
7.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun  
postaya verilmesini takip eden üçüncü gün tebliğ tarihi sayılır. 
Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili 
tebliğ tarihi esas alınır. 
 
 

     TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

 


