23 Mayıs 2014
ÜNİTESİ
SAYI

: Satın Alma Müdürlüğü
: 2014/12392

KONU

: NIKE Halı Saha Ligi Final Organizasyonu Hizmeti Alım İşi

SON BAŞVURU TARİHİ : 3 0 M a y ı s 2 0 1 4 Cuma Saat 15:00

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Nike Halı Saha Ligi Final
Organizasyonu için aşağıda belirtilen iş ve hizmetlerin satın alması yapılacaktır. İşe ilişkin teklifler
30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 15:00’e kadar kapalı zarf usulü ile İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad
No:45 Kat.2’de mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İşe ait detay bilgi 0 212 362 22 41 nolu telefondan veya m u h a m m e d a k @ t f f . o r g
e-mail adresinden alınabilir.
Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilecek teklifler elden veya kurye yoluyla teslim edilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu’na 30 Mayıs 2014 Cuma saat 15:00’den sonra teslim edilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim
edecektir:
Dosya üzerine işin adı yazılıp mühürlenip kapatılacaktır.
a. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta
adresi,
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d. Referans dosyası,
TFF 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği istekliye işe ihale etmekte serbesttir.

NIKE HALI SAHA LİGİ 2014 TÜRKİYE FİNALİ ETKİNLİK AJANS BRIEFI

Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike Football Türkiye işbirliği ile ülkemizdeki spor kültürünün oluşması ve
geliştirilmesi adına organize edilen Nike Halı Saha Ligi’nin bu yıl gerçek bir futbol festivali haline geliyor.
81 ildeki lise ve 50 üniversite takımlarının kıran kırana bir halı saha futbol mücadelesi ile il temsilci olmak
üzere yarışacakları turnuvanın il elemeleri M a y ı s - H a z i r a n ayı içinde oynanıyor. İllerinde birinci
olan lise & üniversite takımlarının kadroları 1 0 H a z i r a n itibari ile kesinleştirilmesi hedefleniyor.

Nike Halı Saha Ligi Türkiye Finali ise illerinin şampiyonu olacak 10-12 kişiden oluşan lise ve üniversite
takımlarının tümünün katılımı ile 23-24-25 Haziran 2014 İstanbul’da Halkalı Etap stadı sahasında
gerçekleştirilecektir. İl birincisi olan tüm lise ve üniversite takımları üç gün sürecek, gerek profesyonel
futbol öğelerinin bulunduğu gerekse eğlence ve dinlenme aktivitelerinin yer aldığı tam kapsamlı bir
futbol festivaline katılma hakkı kazanacaklar.

NHSL 2014 TÜRKİYE FİNALİ ETKİNLİK KAPSAM ÖNCELİKLERİ
Finalin gerçekleşeceği süre boyunca, tüm finalistlere gerçek bir futbol tecrübesi yaşatacak bir
konsept yaratmak bu etkinliğin temel önceliğidir.
Tüm halı saha müsabakalarının eksiksiz olarak gerçekleşeceği, dinlenme, eğlence alanlarının ve her türlü
yan etkinliklerle ilgili hizmetlerin İstanbul’daki Halkalı Tesislerinde alınarak organizasyonun eksiksiz
olarak yerine getirilmesi.Belediye, valilik, güvenlik vb. ilgili tüm izinlerin alınmasının takibi ile alanın
markalama, içerik, altyapı, üstyapı ve otopark vb. kalemlerinin anahtar teslim operasyonunun
üstlenilmesi.
Tüm finalistlerin 23-25 Haziran tarihleri arasındaki etkinlik günlerinde havaalanı-otogar-otel-etkinlik alanı
ve final mekanlarına ulaşımı i l e her türlü operasyonel ihtiyaçlarının organizasyonunun yapılması.
3 gün boyunca sürecek tüm organizasyon ve her türlü içerik aynı festival alanı içinde gerçekleşecektir.
Tüm finalist takımların 23 Haziran 2014 Pazartesi akşamı saat 19.00 civarı festival alanında toplanması ve
25 Haziran 2014 Çarşamba akşam saatlerinde (final eventi sonrası en uygun olan zamanda) şehirlerine
ulaştırılması ile ilgili transferleri kapsar.
Final programı & etkinliklerin referans çalışması için ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde ele
alınmalıdır.

23.06.2014
17:00

:Festival alanında buluşma

18:00-19:00

:Kura çekimi

23.00

:Otellere ulaşım

24.06.2014
08:30

: Etkinlik alanına geliş

10:00

: Eleme grup maçlarının başlaması / eş zamanlı tüm gün boyunca müzik yayını

19:00

: Maçların bitmesi ( günbatımı itibari ile saha aydınlatması talep

edilmektedir) DJ performansı
22:30

: Alandan ayrılış.

25.06.2014 ( Çeyrek / Yarı Final ve Türkiye Final Maçları)
08:30

: Etlinlik alanına geliş

10:00

: Maçların başlaması / eş zamanlı tüm gün boyunca müzik yayını

14:30

: Maçların bitmesi

15:30 -16:00

: Kupa seremonisi

17:00

: Şehirler için alandan ayrılış

NHSL 2014 TÜRKİYE FİNALİ İÇERİK VE ETKİNLİK İHTİYAÇLARI
OTELDE OLMASI GEREKENLER:


Transfer deksi ve odalara konulacak program yazısı

ULAŞIM


Etkinlik süresince uçak ve otobüs ile gelenlerin havalimanı – gar, otel, saha şeklinde transferlerinin
sağlanması

ETKİNLİK ALANLARI :
SİNEMA ALANI:





1 adet projeksiyon
1 adet bilgisayar
30 adet minder
5 adet futbol temalı film

LANGIRT:


10 adet

PLAYSTATION4 OYUN ALANI:





5 PES 2014, 5 adet FIFA 2014 oyunu
10 adet Playstation 4 makinesi ve 20 adet kol
30 adet minder
Güneşi almayan klimalı ve kapalı bir alanda olmalı

TAVLA:



10 adet tavla
10 adet masa, 20 adet sandalye veya tabure

DENEYİM ALANI:



1,5X1 minyatür kale en küçük saha +hakem, eğitmen temin edilebilir mi?
Atak alanı bir halı sahanın yarısının yarısı ölçülerinde 8x3, kuka gerekebilir

FREESTYLER SHOW ALANI:


23-25 Haziran tarihleri arasında tüm gün top sektirmeyi öğreten 3 kişilik bir ekip.

FOTO ALANI:
 Nhsl’ye katılan oyuncuların markalama yapılan bir alanda fotoğraflarının çekilip facebooktan
anında aktif edileceği bir sistem.
 Bu iş için 1 fotoğrafçının tüm maçları çekip bilgisayara yüklemesi gerekecek. 4 bilgisayar
gerekebilir. Bu iş için prestagram adlı bir makine gerekebilir.
SAĞLIK ÇADIRI (Sahra Çadırı):
HAKEM ALANI:


Oturma grubu / dinlenme alanı

GÖREVLİ ÇALIŞMA OFİSİ:


İnternet, masa, sandalye,

YEMEK ALANI:


200 kişiye kadar aynı alanda hizmet edecek alan gerekiyor. Şemsiye, masa, sandalye, çöp kutuları
vb

VIP TUVALET:


1 adet 4’lü

DİNLENME ALANI:


200 adet minder, 40 adet şemsiye

GENEL GEREKSİNİMLER:















Su sebili
Buz için kamyon
2 adet buz makinası
Tüm gün ulaşılabilir su, soda ve enerji içeceği ve dolapları
Polis güvenlik bariyerleri
Skorbord
Kale (8 adet 5x2 m)
Halı sahaların numaralandırılması
Jeneratör
Masör : Finale kalan 2 takım ağır sakatlık durumunda fizyoterapist temini
Finalistler için fizyo / rekreasyon alanı
4 adet 22,5x45 ölçülerinde suni çim halı saha (Halkalı tesislerinde mevcut)
Tüm etkinliğin ses, ışık, aydınlatma ve enerji altyapısı (jeneratör)
Katılımcı ve çalışanlar için depo & kilitli dolap sistemleri




PES4 gibi futbol ve sportif oyunların oynanacağı alan
Fotoğraf çekimleri için kullanılacak alan , green box vb. tesisat



25.06.2014 Pazar günü gerçekleşecek finaller sırasında tüm finalistler için verilecek
performans ve günlük giyim ürünleri için bootroom



İlk akşam kura çekimleri için set up ve mekanikler



İlk akşam warm-up show için alternatifler



İkinci akşam DJ performans için alternatifler



Kupa seromonisi içerik ve kutlama olarak tüm detay programı

DEPO ALANI:
 8X3 ölçülerinde konteynır. Depo içerisinde takımların eşyalarını koymaları için şeffaf plastik büyük
kapaklı (İkea çamaşır kutusu) kutu temini (64 adet). Bu kutular her bir takım için birer adet olarak
temin edilecektir. Depo alanının kilitli olması ve alanda güvenlik görevlisi olması gerekiyor.
GÜVENLİK


30-40 adet

23 Haziran (1. Gün)
















Takımların otele gelişi
Kura çekimi
Etkinlik alanında vakit geçirme
Kura çekimi için bir isim belirlenmesi
640 oyuncu ve etkinlikte görev yapacak yaklaşık 150 personel için açık büfe sporcu diyetine uygun
catering (23 Akşam,24 Öğlen-Akşam, 25 Öğlen-Akşam)
Kura çekimi için 200 vip+basın için farklı bir menü ikram
Vip için 12x8 bir alan şık koltuklar ve sehpa temini
Basın için 6x4 bir alan oturma gurubu, sehpa ve internet olmalı
Etkinlik alanının tamamı için internet
Kura çekimi için 4 metreye x 3 metre ölçülerinde (12 metrekare) 2 adet led ekran. (Bu ekranda
etkinlik ile ilgili görseller arkada yansıtılacak.)
Basın mikseri, ses sitemi, mikrofon
Teknik setup (ekrana görüntüyü yansıtmak için ilave kamera)
Sahne, kura çekim topları, cam fanus, bar masası
Gelen katılımcıların imzalaması için 640 adet muvafakatname örneklerinin çoğaltılması ve
katılımcılara imzalatılması. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kayıt deskleri oluşturulması
23Haziran 18:00-22:00, 24 Haziran 09:00-19:00 ve25 Haziran 09:00-20:00 saatleri arasında
ambulans temini

ÖDÜL TÖRENİ:





Konfeti, volkan vb
Kupa, Lise ve Üniversite kategorisi için madalya
Hostes (Kupa töreni)
NHSL Şampiyon panosu

MARKALAMA :
Markalamaya ait detaylar aşağıdadır:

Ana saha çevresi markalama 160 m x 4 m (Vinil) (İçe geçmeli alanlarda kasnak kullanılabilir)
Saha etrafında final maçı için primeter board 60m
Tribün branding 80m x 2 m (Vinil)
Sahne branding 25m x 1m (Vinil)
Soyunma odaları 4 adet 2m x 10m (Vinil çerçeveli)
Hakem odası branding 4m x 2m (Vinil Çerçeveli
Basın ve VIP alanı branidng 10m x 3m (Vinil kasnaklı)

Yönlendirme panoları (20 adet)
Röportaj Panosu 2mx3m (Foreks)
Foto Panosu 2mx3m (Foreks)
Led ekran alınlık 2 adet 15m x 1m
Halı sahalar branding 2 adet 200 m x 1 m
Nakliye, Kurulum, Söküm, Hammaliye
Uygulama bedeli



Sahalarda LED ekran perimeter side board ve skorboardlar

