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.

İşbu teklif isteme mektubu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Siirt İlinde 2 adet
prefabrik soyunma odası (konteynerların araç üzerine yüklenmesi ve indirilmesi, nakliye ve
nakliye sigortası, zemin kaplaması ( Pvc Kaplama) , elektrik tesisatı,telefon tesisatı ve sıhhi
tesisatın ana bağlantılar ile bağlantısı ve malzemelerin uygulanması dahil) alım işine aittir.
Bu işle ilgili olarak firmanızdan 05/11/2014 tarihi, saat 15.00’a kadar KAPALI ZARF ile teklif
istenilmektedir.
Teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu Satınalma Müdürlüğü’ ne iletilecektir.
İşe ilişkin kriterler aşağıda listelenmiştir:
 İhale sürecine katılabilmek için Teklif Sahibi, teklif bedelinin % 5’i kadar en az 05.01.2015
tarihine kadar geçerli banka mektubu olarak TFF’ye verecektir.
 Teklif mektubu örneği teslim edilecek olup teklif tutarı para birimi belirtilmek suretiyle yazı ile
de yazılacaktır. Teklif mektubu en az 60 gün süre ile geçerli olacaktır. Söz konusu teklifte
yapılacak toplama ya da çarpım hataları TFF’yi bağlamaz.
 TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri
değerlendirmemekte, dilediği Teklif Sahibine işi ihale etmekte serbesttir.
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değerlendirip

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
SİİRT İLİ AKADEMİ MİNİ FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşbu Teknik Şartname,Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından
Siirt ilinde yaptırılması planlanan prefabrik soyunma odası işi için teklif sunacak firmaların (Bundan
böyle İSTEKLİ olarak anılacaktır.) sağlaması gereken şartları ve vereceği hizmetlerin kapsamını
belirlemektedir.
1.

PROJE KAPSAMI

1.1 Proje kapsamında ki soyunma odaları anahtar teslimi olarak imal edilecektir. Bu nedenle işbu
teknik şartnamede yer almasa dahi soyunma odalarının kullanıma hazır halde teslimi için gerekli her
türlü malzeme, işçilik ve tamamlayıcı unsurun temin ve montajı tüm bedelleri İSTEKLİ’ye ait olmak
üzere İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır.
a.

Takım Soyunma Odası (2 adet Prefabrik oda ve 2 takım için her biri en az 21 m2)

1.2 Belirtilen uygulamalar Siirt ilinde gerçekleştirileceğinden dolayı projelendirme ve
uygulamaların; yürülükte olan yasal mevzuatlar, yönetmeliklerde Siirt ilinin bulunduğu bölge için
belirlenmiş kriterlere uygun olması İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır.
1.3 İSTEKLİ, işbu şartnamede malzemeler için verilmiş olan cins, sınıf, kesit vb. Teknik kriterleri 1.2
maddesi gereğince incelemek zorundadır. Gerekmesi durumunda teklif edeceği projeyi hazırlarken
belirtilen değerlerden daha düşük değer seçmemek üzere cins, sınıf, kesitlerde artışa gidebilir.

1.4 İSTEKLİ, garanti sürelerini belirten garanti taahhütnamelerini teklif ekinde sunacaklardır.
Bakımlarının kullanıcı tarafından usulüne uygun olarak yapılmış olması şartı ile garanti süresinde
meydana gelebilecek hasarlar istekli tarafından en geç 30 (Otuz) gün içerisinde bedelsiz tamir
edilecektir.

2.

TAKIM SOYUNMA ODASI

2.1 Takımların kullanacağı en az 1 WC, en az 1 duşa ve 2 adet soyunma odasına sahip, camelyafı
takviyeli polyesterdan veya konteynerdan imal modül kullanılacaktur. Modül en az 21 m2 büyüklükte
olacaktır. (konteynerların araç üzerine yüklenmesi ve indirilmesi, nakliye ve nakliye sigortası, zemin
kaplaması ( Pvc Kaplama) , elektrik tesisatı, telefon tesisatı ve sıhhi tesisatın ana bağlantılar ile
bağlantısı ve malzemelerin uygulanması dahil)
2.2 Duvar panelleri, taban ve tavanın birbirine montajı kaynaksız yapı teknolojisi ile yapılacak olup,
tamamen özel vida ve civatalar kullanılacaktır.
2.3 İç ve Dış duvarlar 50mm kalınlıklı, sandviç panel cephe kaplamalı olacaktır. Panel iç ve dış
yüzeyleri 0,35mm - 0,45 mm kalınlığında coil coating boyalı galvaniz sac uygulaması olmalıdır.
Duvarlar, yangın direnci için en az B1 sınıfında olmalıdır.
2.4 Taban sistemlerinde minimum 15mm kalınlıklı fibercement levhalar kullanılacaktır. Zemin
kaplamaları 1.5- 2mm PVC Vinil kaplama olacaktır.
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2.5 Çatı kaplaması min. 0.40 mm kalınlığında galvaniz sac kaplama olup, min. 80 mm camyünü ile
izolasyon sağlanmalıdır.
2.6 Dış kapı, iç kapı ve WC kapıları olmak üzere 3 çeşit kapı kullanılacaktır. Dış kapılar ısı ve ses
yalıtımına karşı min 50 mm kalınlıkta Eps malzemeye sahip olmalıdır.
2.7

Dış pencereler Pvc doğrama, WC ve duş pencereleri aluminyum menfez olacaktır.

2.8

Konteynerlarda kaçak akım rölesi bulunmak zorundadır.

*Teklif edilecek ürün yukarıda belirtilen ölçülerden küçük olmayacaktır.

3/4

Teklif mektubu örneği
Türkiye Futbol Federasyonu Satınalma Komisyonu Başkanlığı’na İSTANBUL
Siirt İli Akademi Sahası Prefabrik Soyunma Odası Yapım İşi Teklif Mektubu
/2014

Tarih:

/

Teklif Sahibinin
Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı

: Tebligata esas açık adresi

Bağlı olduğu Ticaret Odası ve
Ticaret Sicil Numarası

:

Bağlı olduğu Vergi Dairesi/nosu: Telefon ve faks numarası
Elektronik posta adresi

:

:

:

Kurumunuzca ihalesi yapılacak olan “TFF Siirt İli Akademi Sahası Prefabrik Soyunma Odası
Yapım İşi ”ne ait satın alma dosyasında yer alan dökümanları, teknik şartname dahil,
okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün
şartları kabul ediyoruz.
FİYAT İCMALİ
Sıra No İşin Cinsi
Tutar (TL)
1
2 Adet Prefabrik Odası Yapımı
TOPLAM

Söz konusu işi……………………………………………………………………………………………TL + KDV
(Yazıile………………………………………………………………………………………………………………)
ANAHTAR

bedelle

TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
a. Teklifimiz teklif tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü geçerlidir.
b. 4734 Sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için, kendimiz veya
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif
vermediğimizi beyan ediyoruz.
c.
En düşük bedelli teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı
biliyor ve kabul ediyoruz.
d.
İhale konusu işle ilgili olmak üzere Kurumunuzca yapılacak / yaptırılacak diğer
işlerde, Kurumunuzun çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içerisinde
olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
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