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SAYI

: 2015/7666

KONU

: TFF Riva Tesisleri 576 Metrekare Prefabrik Yapı Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ : 09 Nisan 2015 Perşembe 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’ne 288 Metrekare (36x8 metre)
Prefabrik Yapı alımı için ihale gerçekleştirilecektir.
İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma
Müdürlüğüne 09 Nisan 2015 Perşembe günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no’lu telefondan alınabilir.
Prefabrik yapı için, ürün, işçilik, nakliye ve montaj dahil teklif verilecektir.

Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
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 işi vermekte serbesttir. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını
saklı tutar.
Yapıya ait detaylar aşağıdadır:
•
Yapılacak olan yapı ahşap konstrüksiyon sistemi olup, yapının boyutu 72 x 8 m ebatlarında
olacaktır.
•
Bina için yapılacak olan kazı işleri ve beton dökümü öncesi ocak taşı ile temel dolgu yapılıp
sıkıştırılması işi yapılacaktır.

•
Arka cephe ve ön cephe duvarlarda taşıyıcılar 5x15 cm, çatı mahyalarında 10x20 cm, çatı
makaslarında 5x10 cm vidalı sistem kullanılacak olup tüm sistem emprenye edilecektir.
•
Bina ahşap sistemi Finlandiya Çamı olacaktır. Kullanılacak olan ahşap 1. Sınıf sistem olacaktır.
Dış cephede kullanılacak olan ahşap sistem cilalı şekilde olacaktır.
•
Bina için belirtilen ön ve yan cephelerde bir ahşap panel bir cam yapılacak olup, toplam alanın
yüzde 50’si cam yüzey olacaktır. Arka cephelerde ise en az 70cm en ve 120 cm yüksekliğine sahip
pencere kulanılacaktır.
•
Ahşap yapı yapımı öncesi zemin 30 cm yüksekliğinde donatılı c30 betonu ile
kaplanacaktır.Kullanılacak olan beton ahşap prefabrik yapı sistemlerine uygun olan bohçalama beton
sistemi ile yapılacaktır. Beton boyutu bina arka cephesi ve yan cephelerinde 50’şer cm, ön cephe de
ise2m uzatılarak dökülecektir. Dökülecek olan toplam beton yüzey alanı 73m x10,5 m olacaktır.
•
Bina içi odalarda tavanlar asma tavan olarak yapılacaktır. Asma tavanlar alçıpan tavan
kaplama olacaktır.
•
Dış cephede kullanılacak olan sistem ahşap karkas üzeri, ahşap yalı baskı dış cephe olacaktır.
Bina dışı kullanılacak olan pvc pencereler (Fıratpen, Erpen) ahşap görünümlü olacaktır. Pencereler
hem üst kısımdan ve yan kısımdan iki farklı şekilde açılır kapanır olacaktır. Kullanılacak olan camlar
4+12+4 mm comfort çift cam olacaktır.
•
Kapılar iç kısımlarda mobilya kapı, dış kısımda alüminyum olacaktır. Dış cephede 2 adet giriş
olacak ve bu 2 cepheye de alüminyum kapı yapılacaktır.
•
Dış duvar kalınlığı 15 cm ve dıştan içe doğru osb uygulaması ve EPS ısı yalıtımlı sistem sonrası
iç duvar alçıpan olacaktır .Sunulacak olan EPS yoğunluğu en az 22 kg/m3 olmalıdır.İç duvarlarda ise
EPS sistemi yerine taş yünü tercih ediecektir.
•

İç duvarlar ise her iki taraftan da alçıpan sistemi ile yapılacaktır.

•
Çatı ise ısı yalıtımlı , kenetli saç kaplama ile kapatılacak olup sistem detayı teklif dosyasında
sunulacaktır.
•

Zemine en az 10 cm yüksekliğinde şap dökülecektir.

•

Islak zeminler yerden tavana kadar seramik, kuru zeminlere ise ahşap parke uygulanacaktır.

•
Yapı İçinde yapılmış olan, vitrifiye(Kale marka ) malzemeleri 1. Sınıf kalite kullanılacak olup
teklif dosyasında marka, model ve katalog sunulacaktır.
•
Aydınlatma tesisatı, armatürler ve diğer kablo işleri için yanmaz silikon kablo kullanılacak
olup tüm sistem mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
•
Yapı İçerisinde 2 adet salon tipi klima konulucaktır.(Daikin, Mitsubishi, Midea markalarından
biri tercih edilecektir.) Isıtma kalorifer sistemiyle sağlanacaktır.
•

Temiz su ve atık su tesisatı mevzuata uygun şekilde yapılacaktır.

•
Bina içi ısıtma doğalgaz ile sağlanacak olup, yapıya petek döşenmesi yüklenici tarafından
yapılacaktır.
•

Atık ve yağmur suyu için dış rögar ile iç bağlantılar yüklenici tarafından tamamlanacaktır.

•

Tüm nakliye, işçilik ve sarf malzemesi v.b tüm giderler yüklenici tarafından sağlacaktır.

•

Yapılacak olan iş yer tesliminden itibaren 50 takvim günü (Y/elli) içerisinde bitirilecektir.

•
İşin toplam süresinin hesabında, Resmi Tatil, Dini ve Milli Bayram Tatilleri ile birlikte havanın
fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi de dikkate alındığından; bu nedenlerle ayrıca süre
uzatım talep edilemez ve/veya talep edilmesi halinde bu uzatım verilmez. Ayrıca havanın fen
noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerde gerekli teknik şartları yerine getirerek işin devamını
sağlamakla mesuldür.

