
04.10.2013 

ÜNİTESİ                           :  Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                  :  2013/21961 

KONU                                : Spor Malzemeleri  Alım İşi. 

SON BAŞVURU TARİHİ  :11 Ekim  2013 Cuma Saat: 15:00 

 

Aşağıda miktarları ve teknik özellikleri    verilen  malzemelerin alımı yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini 

kapalı zarf usulü ile ve numuneleriyle beraber İstinye Mah Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2  adresinde 

mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 11 Ekim 2013 Cuma günü Saat 15:00 ye 

kadar teslim edebilirler. 

Numuneler ile beraber teslim edilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Örnek ürünler Satın Alma müdürlüğünde görülebilir. Teklifler örnek ürünlerle birebir aynı ve aynı 

özelliklerde olması zorunludur. 

Detaylı bilgi  ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0212 3622298 nolu telefondan alınabilir. 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ: 
 
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir: 
Dosya üzerine işin adı yazılıp mühürlenip kapatılacaktır. 
 

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, 
 

Teklifler: İstinye Mah. Daruşşafaka Cad No: 45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu 
Satın Alma Müdürlüğüne 11 Ekim 2013 Cuma Günü Saat 15:00 e kadar kapalı zarf usulüyle teslim 
edilecektir. 
                                                

ALINACAK ÜRÜN  ADET 

EŞOFMAN 45 

ŞORT 1095 

T-SHIRT 1095 

YAĞMURLUK 1095 

ÇORAP 3001 

ANTRENMAN YELEĞİ 2400 

4 NO TOP 600 

5 NO TOP 1200 

ANTRENMAN KAPAĞI 3000 

ANTRENMAN HUNİSİ 900 

TOP FİLESİ 180 

   

                 

mailto:ahmeteksi@tff.org


1-)ANTREMAN EŞOFMAN TAKIM: 45 Adet 

KUMAŞ,Diagonel micro dokuma 110-120 gr/m2 kumaştan EKOTEKS belgeli ,önde tip10 separe 

fermuarlı,yanlarda filota cepli ve tip5 fermuarlı ,etek kısmı stoper lastikle ayarlanabilir,iç file 2*2file 

astarlı  ,kol astarı polyester astar olmalıdır 

Pantolon  kumaşı aynı özelliklerde olmalı ,yanlarda flota fermuarlı cepli bel lastikli ve kordonlu iç 

astarı paçaya kadar 2*2 fileli paçadan sonrası polyester astarlı olmalıdır 

2-) ŞORT: 1095 Adet 

Kumaş micro diagonel dokuma kumaştan 110-120 gr/m2 olmalı şortun her iki yanında flota fermuarlı 

cep olmalı iç file 2*2 file bellastikli ve kordonlu olmalıdır.  

 

3-) T-SHIRT:1095 Adet 

Kumaş cinsi,70 denye Micro kareli pro kumaştan 130-135 gr/m2 EKO standartlarında olmalı. 

Model ,Polo yaka iki düğmeli,yaka içi biye ile temizlenmeli,etek ,kol,2,5 cm recme kıvırmalı olmalıdır.

   

4-)YAĞMURLUK: 1095 Adet 

200 Denye naylon Oxford akrilik kaplamalı ve su iticili EKO belgeli kumaştan ,içi 2*2 teksturize fileden 

,kol astarı %100 polyester 190 tel 85gr/m2 astardan ,yakada gizlenebilir kapşonlu 

,fermuarlı,yanlardan cepli,cepler fermuarli,fermuarlar YKK kalitesinde ,etek kısmı lastik stoperle 

ayarlanabilir olmalıdır. 

5-) ÇORAP: 3001 Çift 

 %100 polyester boyalı iplikten örülmüş içine kolayca tekmelik giyilebilen alt tabanı pamuklu olacaktır. 

Renk astarlığı ve çekmezlik testleri yapılmış olması gerekmektedir. 

6-) ANTRENMAN YELEĞİ: 2400 Adet 

Kumaş 70 denye polyester iplikten fosforlu 120-130 Gr Kumaştan imal edilmiş, yaka ve kolevi kontras 

1 Cm. Biye ile temizlenecek, etek 2,5 Cm ve reçme kıvırma olacaktır. Muhtelif renklerde, sırtında 

numaralar ve logolu olacaktır. 

7-)  TOP 4 NO: 600 Adet 

G-14 meteryalden imal edilmiş, el dikişli 4 astarlı lateks iç lastikli, hava kaçırmaz ve su geçirmez 

mataryel olmalıdır. 340-360 gr ağırlığında, hava basıncı 5-6 lbs olmalıdır. Topun cevresi 58 olmalıdır. 2 

iplik polyester iplikten dikilmiş olmalıdır. 

8-) TOP 5 NO: 1200 Adet 

G-14 meteryalden imal edilmiş, el dikişli 4 astarlı lateks iç lastikli, hava kaçırmaz ve su geçirmez 

mataryel olmalıdır. 420-450 gr ağırlığında, hava basıncı 5-6 lbs olmalıdır. Topun cevresi 62 olmalıdır. 2 

iplik polyester iplikten dikilmiş olmalıdır. 

 



9-) ANTREMAN KAPAK: 3000 Adet 

17 cm çapında 5 cm yüksekliği olan 30 gr ağırlığında 4 farklı renk de paketlenmiş. Kansorejen 

içermeyen hammadde ve boyasından imal edilmiş olacaktır. 

 

10-) ANTREMAN HUNİSİ: 900 Adet 

38 cm yüksekliğinde 350 gr ağırlığında , altı sert kauçuk malzeme, florasan renkler, kansorojen 

içermeyen hammadde ve boyadan imal edilmiş olacaktır. 

TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 

değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir ve e ihale hakkını saklı tutar.  

 

 

 


