
02.05.2017 
ÜNİTESİ   : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI    : 2017 / 8002 
 
KONU    : Tshırt ve Şort Alım İşi. 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 8 MAYIS 2017 Pazartesi Günü Saat 15.00 
 
 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda miktarları ve özellikleri belirtilen 

malzemelerin alımı yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 15.00’e 

kadar numuneler ile beraber  kapalı zarf  ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 

Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma 

Müdürlüğüne teslim edebilirler. Numune olmadan verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.  

Ürünler en geç 01 Haziran 2017 tarihine kadar 30’lu paketler halinde teslim edilecektir. Paket 

içeriği 5 adet M beden, 20 adet L beden, 5 adet XL beden olmak üzere 165 paket tshırt ve 165 paket 

şort olacaktır. 

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi ekremorhan@tff.org mail adresinden alınabilir. 

 

ÜRÜN LİSTESİ 

 

TSHIRT : 4950 ADET  

( medium 825 / large 3300 / xlarge 825 ) 

 

ŞORT : 4950 ADET  

( medium 825 / large 3300 / xlarge 825 ) 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

TSHIRT : Yüksek kaliteli polyester iplikten üretilen, 140-150 gr/m2 antibakteriyel özellikte, nem 

transferini sağlayan , ter emici, çabuk kuruma ve antistatik özelliğe sahip ekoteks sertifikalı kumaştan 

imal edilmiş olacaktır.  Tshırtler sıfır yaka olup, yaka kısmı lastik yüksekliği 2 cm olacak, sol göğüs 

üzerinde 1 adet kurum logosu olacaktır. Beden dağılımı yukarıda belirtilmiştir. 

 

SHORT : Yüksek kaliteli polyester iplikten üretilen 140-150 gr/m2 ağırlığında olmalıdır. Antibakteriyel 

özellikte, nem transferini sağlayan, ter emici, çabuk kuruma ve antistatik özelliğe sahip ekoteks 

sertifikalı kumaştan imal edilmiş olacaktır. Şortlar özgün boy uzunluğunda olup, M beden yan boy 

kemer dahil 52 cm, L beden yan boy kemer dahil 54 cm, XL beden yan boy kemer dahil 56 cm 

olmalıdır. Beden dağılımı yukarıda belirtilmiştir. 

 

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, 

e.SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler 

f. Eko-teks Belgesi  (2017 yılı içinde alınmış olmalı) 

 

TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar 

 

 

 

 


