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İHALE İLANI 
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

Güreş Minderi ve Brandası malzeme alımı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlı Satın Alma ve İhale Talimatının 
8/d maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 
1-İdarenin  
a) Adresi : Emek Mahallesi 30. Sokak No:20 Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası :0312 310 70 47 – 0312 311 96 77 
c) Elektronik posta adresi  :muhasebe@tgf.gpv.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :Tgf.gov.tr 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :Müsabaka Güreş Minderi ve Brandası alımı- 100 

Takım 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Güreş Minderi ve Brandası  İdare tarafından 

yükleniciye dağıtım planı verilecektir. Dağıtım planı 
dışında kalan malzemeler idarenin belirleyeceği yer 
veya yerlere teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 20 
gün içerisinde İdarenin belirteceği yer veya yerlere 
malzemeler teslim edilecektir. Spor minderleri için 
İdare, muayene ve kabul komisyonunun malzemeleri 
kabul etmesine müteakip 180 (yüzseksen) gün boyunca 
yüklenicinin depolarından faydalanabilecektir. 
Yüklenici bu sürede yediemin sıfatı ile malzemeleri 
muhafaza etmekle yükümlüdür. Yüklenici, bu süre 
zarfında malzemelerin güvenliğinden ve malzemelerde 
meydana gelebilecek herhangi bir hasardan sorumlu 
olacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde malzemelerin 
sigortalatılmasını isteyebilecektir. Ancak idare uygun 
gördüğü takdirde malzemelerin kısmi kabulü 
yapılabilecek ve hakedişler 120 (yüzyirmi) gün 
içerisinde kısmi kabul tutarında düzenlenerek 
ödenebilecektir. Teknik şartnameye uygun olmadığı 
sonradan anlaşılan malzemeler, her türlü maliyeti 
yükleniciye ait olmak üzere teknik şartnameye uygun 
olarak 15 (onbeş) gün içerisinde değiştirilecektir. Aksi 
takdirde sözleşmedeki cezai hükümler işletilecektir. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Türkiye Güreş Federaasyonu Başkanlığı- Emek Mah. 

30 Sokak No:20 Çankaya/ANKARA 
b) Tarihi ve saati :26/11/2019 saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:  
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi  
b) Teklif vermeye 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) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,  
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname 
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı 
beyannamesi,  
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,  



   

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce 
sunulacak yerli malı belgesi,  
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine 
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge,  
ı) Bu bent boş bırakılmıştır.  
i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş 
deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,  
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, 
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de 
sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden 
elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 4.1 
inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.  
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır 4.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya 
eşdeğer belgeleri.  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere 
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen 
belgeyi (Standart Form-KİK026.1/M) sunmaları gerekmektedir.  
 c)Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
ca) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması(hesaplama yapılırken yıllara yaygın 
maliyetleri dönen varhklardan, yıllara yaygın alacaklan ise kısa 
vadeli borçlardan düşülecektir.) 
cb) Özkaynak oranının (Özkaynaklar/Toplam Aktifl en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.) 
cc) Kısa vadeli banka borçlannın Öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 
Belirlenen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan 
önceki yılda sağlayamayanlar son iki yıldaki bilgilerini sunabilirler. Bu durumda son iki yılın 
parasal tutarlarının ortalaması alınır. Bilançonun yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci 
mali müşavir veya vergi dairesince onaylanması zorunludur. 
4.4.3. İş hacmini gösteren belgeler; 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,  
her ikisinin de idarelerce istenmesi zorunludur.  
Mal satışları ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.  
Mal satışları ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden mal 
satışlarının gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirolu gösteren gelir tablosunun sunulması, toplam cironun teklif 
edilen bedelin yüzde 25' den az olmaması gerekir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu 
belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.  
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş 
ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş 
hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate 
alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan 
ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.  
4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  
4.5.l- İsteklinin, mevzuatı gereği ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette 
bulunduğunu gösteren oda kayıt belgesi, 



   

4.5.2- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin 
ortaklarının, üyelerini, kurucuları ile görevlilerini belirten son durumu gösteren ticaret sicil gazetesi veya 
gazeteleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.5.3- İş deneyimini gösteren belgeler; ihalenin yapıldığı yıldan geriye doğru son beş yıl içinde mal ve hizmet 
alımları ile iş deneyimini gösteren belgeler istenir. İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgenin parasal tutarının teklif edilen bedelin yüzde 40’ndan az olmaması gerekir. İş 
deneyim belgesi olarak kamu kuruluşlarına yapılan işlerde Kamu İhale mevzuatına uygun düzenlenmiş standart iş 
bitirme belgesinin imzalı ve mühürlü olması, özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerde ise ihale konusu iş 
ve benzer işlere ilişkin sözleşme ve bu sözleşme kapsamında kesilen faturalar kabul edilir. 
4.5.4- Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.5.5- Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.5.6- Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.5.7- Bu madde boş bırakılmıştır  
4.5.8- Bu madde boş bırakılmıştır 
4.5.9- İstekliler, Müsabaka Tipi Güreş Minderlerinin Uluslararası Güreş Federasyonu tarafından onaylı olduğuna 
ilişkin belgeyi teklif zarfında sunacaklardır.  
4.5.1O- Güreş Minderleri için teklif edecekleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun 
olduklarına ilişkin her kalemden birer adet numune kesiti sunacaktır. 
Komisyon numunenin iç ve dış yapısı üzerinde her türlü incelemeyi yapabilecektir.  
Numunelerin Teknik Şartnamede belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir.  
4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
4.6.1. Güreş, judo, karate, taekwondo minderleri  malzemelerinin satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.7. Belgelerin sunuluş şekli:  
4.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek 
zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 
çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde 
onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul 
edilecektir.  
4.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin 
edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline 
ilişkin şartlar aranmaz.  
4.7.1.2. İstekliler tarafından, 4.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin 
belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan 
geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında 
sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, 
sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak 
yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin 
katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir  
4.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya 
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar 
geçerli kabul edilmeyecektir.  
4.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" 
veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  
4.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında 
yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen 
belgelerin tasdik işlemi:  
4.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen 
ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla 
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 
Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının 
ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın 
doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın 
aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil 
tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak 
sunulduğu kabul edilecektir.  
4.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın 
tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde 
düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.  
4.7.4.3. 4.7.4.1 veya 4.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile 
tasdik edilmelidir:  



   

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin 
tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye 
Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı 
ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. 
Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik 
işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve 
varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile 
aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.  
2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir 
önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür 
veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik 
işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi 
işlemi anlaşılır. 
4.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki 
merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak 
sunulduğu kabul edilir.  
4.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa 
üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.  
4.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.  
4.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler  
4.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
4.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu 
tercümelerin tasdik işlemi:  
4.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin 
tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:  
4.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş 
tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen 
belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması 
zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.  
4.7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.7.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen 
kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 4.7.4 ve 
4.7.5 maddelerindeki esaslara tabidir.  
4.8. Bu madde boş bırakılmıştır.  
4.9. Tekliflerin dili  
4.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan 
belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya 
belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde 
ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından 
yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı  Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanlığından satın alınabilir.  
7.2.)  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını en az 3 gün önceden satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı – Emek Mahallesi 30 Sokak 
no:20 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 – (yüz seksen) takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


