
29.01.2013 

ÜNİTESİ                           :  Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                  :  2013/2429 

KONU                                : FEM Sporcu Antrenman ve Eğitmen  Malzemeleri. 

SON BAŞVURU TARİHİ  :  06 Şubat 2013 Çarşamba Günü Saat 15.00 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda miktarları ve teknik 

detayları 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 06 Şubat  2013 Çarşamba  günü Saat 15.00 e kadar teslim 

edebilirler. 

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

 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 

Alınacak malzeme miktarları ve teknik detaylar: 

porcu Tshirt (10-12 yaş) Sağ ve Sol göğüste logo baskı, sırt kısmında yazı baskı, 
kollarda sponsor logo baskı 

2040 

Sporcu Şort (10-12 yaş) Sağ ve Sol tarafta Sponsor Logolu 2040 

Sporcu Eşofman Takımı (alt-ust * pamuklu) (10-12 yaş) Sağ ve Sol Göğüste Logo 
baskılı, Sırt kısmında yazı baskılı, kollarda sponsor logolu, alt eşofmanda sağ ve sol 
cep kısmında logo 

2040 

Sporcu Yağmurluk (10-12 yaş) Sağ ve Sol göğüste logo baskılı, sırt kısmında yazı 
baskılı, kollarda sponsor logolu 

2040 

Çanta (Sponsor logolu fermuarlı) 2040 

mailto:ahmeteksi@tff.org


Kaleci Alt - ÜSt Eşofman (Diz ve Dİrsekler pamuklu - korumalı Uzun kollu üst ve 
eşofman alt olacak şekilde) (10-12 yaş) Sağ ve Sol göğüste logo baskılı, sırt kısmında 
1 numara baskılı 

240 

Kaleci Eldiveni (10-12 yaş) 7-8 aylık antrenman periyoduna dayanaklı 240 

Beyaz konç (spor çorabı) 4080 

Haftasonu oyuncu grubu tshirtler (10-12 yaş) Sağ ve Sol göğüste logo baskılı, sırt 
kısmında yazı baskılı, kollarda sponsor logolu 

14400 

Eğitmen Eşofman Takımı Pamuklu (yetişikin beden - Sağ ve Sol göğüste logo baskılı, 
sırt kısmında yazı baskılı, ***beden ölçüleri üretici firma ile paylaşılacaktır. 

65 

Eğitmen antrenman tshirt (lakost) (yetişkin beden - sağ ve sol göğüste logo baskılı, 
sırt kısmında yazı baskılı ***beden ölçüleri üretici firma ile paylaşılacaktır. 

130 

Eğitmen yağmurluk (yetişkin beden - sağ ve sol göğüste logo baskılı, sırt kısmında 
yazı baskılı ***beden ölçüleri üretici firma ile paylaşılacaktır. 

65 

futbol topu 3 numara 900 

futbol topu 4 numara 900 

antrenman yeleği (sağ ve sol göğüste logo baskılı, sırt kısmında 1'den 10'a kadar 
numara baskılı, 3 farklı renkte set halinde 

3600 

işaret kapağı (2 farklı renkte setler halinde - 1 set 50 adet 6000 

Huni (2 farklı renkte setler halinde - 1 set 25 adet) 3000 

top taşıma filesi 120 

koordinasyon merdiveni 120 

sağlık seti (ilk yardım malzemeleri ve çantası ile 60 

 


