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SAYI   : 2010/0003 
 
KONU : Riva Milli Takımlar Tesisleri Elektrik Proje si Hazırlanması Đşi 
 
 
 

Türkiye Futbol Federasyonu’ nun kullanım hakkına sahip olduğu, “Đstanbul Đli, Beykoz 
Đlçesi, Riva Köyü’ nde bulunan, 2 pafta, 32,33,238,3149,3150 parseller” ile maliki 
bulunduğu “3193 parsel” üzerine inşa edilecek olan Milli Takımlar Tesisleri projesi 
kapsamında yer alacak 14.170 m2 toplam kapalı alanlı, konaklama, toplantı, restoran, 
ofisler, sağlık kulübü, servis alanları vb. tesislerden oluşan kompleksin, belediye emsaline 
girmeyen alanları da dahil olmak üzere, mimari projeleri gereğince elektrik projeleri 
hazırlatılacaktır. Bu işle ilgili olarak firmanızdan 05 Şubat 2010 tarihi saat 15.00’ a 
kadar KAPALI ZARF ile teklif istenilmektedir.  
 
 

Teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu Satınalma Müdürlüğü’ ne iletilecektir. Đşe ilişkin 
kriterler aşağıda listelenmiştir: 
 

� Hazırlanacak teklifte sunulacak fiyat; projeye uygun kuvvetli akım, zayıf akım, enerji 
dağıtım, aydınlatma, yangın ihbar, seslendirme, telefon, CCTV, data dağıtım, 
SMATV, Access kontrol, UPS, jeneratör, bina otomasyonu, güvenlik, topraklama vb. 
elektrik sistemlerinin seçilmesini, seçilen sistemler doğrultusunda ön proje 
çalışmalarının yapılmasını, tüm elektrik uygulama ve detay projelerinin 
hazırlanmasını, uygulama projesine konu olan sistemlerle ilgili hesapların yapılmasını, 
ihale dosyasının parçası olacak metrajların çıkarılmasını, fiyat analizlerinin yapılarak 
keşif özetlerinin hazırlanmasını, hem uygulamaya hem de kullanılacak malzeme ve 
ekipmanlara dair bütün teknik şartnamelerin oluşturulmasını ve gerekli mesleki 
kontrollük tamamını ifade eden fiyattır. Teknik şartnamede belirtilmemiş ama mimari 
projelerin bir bütünü olan tüm çizimler, detay çözümler ve raporlar teklif fiyatına dahil 
edilmiş olacaktır. 

� Teklif mektubu, A4 formatında hazırlanacak ve teklif tutarı yazı ile de yazılacaktır. 
Teklif Mektubu’ nda projelendirme bedeli ile aylık mesleki kontrollük bedeli ayrı ayrı 
belirtilecektir. Teklif Mektubu en az 30 gün süre ile geçerli olacaktır. Söz konusu 
teklifte yapılacak toplama ya da çarpım hataları T.F.F.’yi bağlamaz. 

� Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir. 
a. Detaylı iş programı. 
b. Đstekli tarafından teslim alınan ekli mimari proje paftalarının (7 ad. pafta) ve Özel 
Đdari ve Teknik Şartname’ nin kaşe ve ıslak imzalı suretleri. 

a. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta 
adresi. 

b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, meslek odası 
büro tescil belgesi ve serbest mühendislik müşavirlik belgesi 

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya 
imza sirküleri. 

d. Firmanın teknik personel bildirimi. 



e. Referans dosyası. 
f. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler. 

� Teklif Sahibi, teklif dosyasını aşağıda belirtilen esaslarda hazırlayacaktır:  
Teklif sahipleri teklif mektuplarını, kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarf) 
koyacaklardır. Bu zarf, teklif sahibi tarafından, kaşe ve ıslak imzalanmış konsept proje 
paftaları, idari ve teknik şartname (Her pafta altında şirket imza sirkülerine uygun 
imza ve kaşe bulunmalıdır.) ile yukarıda belirtilen diğer belgelerle birlikte, ikinci bir 
zarfa (dış zarf) konulacak ve mühürlenecektir. Dış zarfın üzerinde, teklifin hangi işe 
ait olduğu belirtilecektir. Teslim edilen dosyanın üzerinde teklif verilen işin adı 
dışında, firmayı belirtir herhangi bir isim, imza, adres vb. bulunmayacaktır. Gerek 
yukarıda belirtilen gün ve saatten sonra iletilen, gerek Satınalma Müdürlüğü’ nce 
kayda alınmayan ve gerekse de üzerinde teklif sahibi firmayı belirtir işaret bulunan 
teklifler, komisyonca değerlendirmeye alınmayacaktır. 

� T.F.F. 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 
değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir. 

� Hazırlanacak teklife ilişkin mimari konsept proje paftalarını içeren CD, Satın Alma 
Müdürlüğümüzden elden temin edilecektir.   

� T.F.F., söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.  
 
 
 


