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SAYI                : 2015/4191 
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü, Çayağzı Mevkii adresinde 

bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne 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 25 Şubat 2015 Çarşamba 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: 

- 25 x 8 metre ebatlarında, geçici yapı sınıfında ahşap konstrüksiyon  

- Duvarlarda taşıyıcılar 5X15 cm çatı mahyalarında 10X20 cm, çatı makasları 5X10 cm vidalı 

sistem enprenye edilmiş, silinmiş 1. sınıf Finlandiya çamı  

- Zemini 30 cm. yüksekliğinde donatılı C30 betonu yapılmış şekilde, 

- Ahşap karkas üzeri, ahşap yalı baskı lambri kaplı dış cephe, ahşap görünümlü PVC pencere ve 

12+4+12 mm comfort çift cam 



- Duvar kalınlığı 15 cm ve içleri EPS ısı yalıtımlı, modüler sistem olmalıdır, sistem detayı teklif 

dosyasında sunulucaktır. 

- Isı yalıtımlı, kenetli sac kaplama çatı ile kapatılıcak olup sistem detayı teklif dosyasında 

sunulucaktır. 

- Islak zeminler seramik, kuru zeminler ahşap parke uygulanacaktır. 

- İçinde 4 adet wc ve 1 adet mutfak bulunucaktır, vitrifiye malzemeleri için 1. Sınıf kalite 

kullanılıcak olup teklif dosyasında marka, model ve katalog sunulacaktır. 

- Önünde veranda alanı yer alacaktır. 

- Yanmaz silikon kablo kullanılarak yapılmış komple elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı ve 

armatürleri bulunacak olup tüm tesisat mevzuata uygun olarak uygulanacaktır. 

- İçerisinde her odaya yeterli kapasitede inverter klima konulacaktır, 

- Isıtma tesisatı, elektrikli kombi ve tesisat ile uygun kapasitede peteklerden oluşacaktır. 

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

- Temiz su ve atık su tesisatı mevzuata uygun şekilde yapılacaktır. 

- Yukarıda belirtilen tüm kriterler ışığında hazırlanacak mimari planlar, cehpe görünüşleri , çatı 

ve duvar detayları ile 3 boyutlu çizimler teklif dosyasında sunulacaktır. 

 


