
 

 

27.09.2012 

ÜNİTESİ                           :  Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                  :  2012/21856 

KONU                                : Muhtelif  Malzeme  Alım İşi. 

SON BAŞVURU TARİHİ  :  04  Ekim  2012 Perşembe 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 ve posta 

yoluyla İstinye Mah Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2  adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu 

Satın Alma Müdürlüğüne   04 Ekim 2012 Perşembe 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, 

e. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler, 

 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: 

1- ANTRENMAN ŞORTU: 480 ADET 

X-Mikro Kumaştan 70 Denye, 130-140 Gr/m2, ter emicilik özelliğine sahip kumaştan, içi 

30/1  Süprem penye iplikten, beli 4 cdm lastikli, lastik 4 dikişli kemer kordonlu, paça kısmı 

2,5 cm reçme kıvırma ile yapılacaktır. 

2- ANTRENMAN KONÇU: 960 ADET 

Çiftinin ağırlığı 115 gr dır. İçeriği %5 likra, %25 Pamuk, %30 lastik ve %40 elastandır. Üst kısım 

lastikli olmasıyla ayaktan kaymaması ile birlikte içerisindeki likra ayağa tekmelikle beraber 

rahatça giyilmesini ve çıkartıldığında kendiliğinden toplanmasını sağlamaktadır. Taban pamuk ve 

havlu olmasıyla ter emici özellik kazandırılmıştır. Tabandaki Likra çarabın 40-45 numara aralığında 

esnemeyi sağlamaktadır. 

3- ANTRENMAN T-SHİRT: 480 ADET 

Sıfır yaka, 70 Denye Micro İnterlook Örgü, 140 Gr/m2 Micro polyester kumaştan imal edilmiş, 

kolağzı reçmeli ve ter iticiliği olmalıdır. ön göğse TFF ve Kadın Futbolu logoları basılı olacak. 

4- YAĞMURLUK: 480 ADET 
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210-Tafetta Polyester iplikten 85-95 gr. Arka yüzeyi su geçirmez sıvamalı iç astarlı 3*1 Teksturize 

iplikten file kolastar içi 210 tel polyester  astar kol ağzı 3cm  Lastikli etek ucu yuvarlak lastik 

yanlarda kuş gözü ve stoperlebüzülmeli kapişon yakada fermuarlı ceple gizlenmeli yanda iki cep, 

ceplerde fermuar olacak önde 10 plastik ceplerde tip 5 fermuar kullanılacak. 

5- KALECİ ELDİVENİ: 40 ADET 

6- KALECİ KAZAĞI: 40 ADET 

7- KALECİ ALTI: 40 ADET 

8- ANTRENMAN YELEĞİ: 3040 ADET (İki farklı renkte  12 yaş için yeşil ve turuncu) 

%100 Polyester kumaş esnek ve fosforlu renklerde reaktif boyalı, 70 denye çekmezliği ce 

solmazlığı test edilmiş, sol göğsünde logo ve arka kısmında numara olacaktır. 

9- ANTRENMAN YELEĞİ: 400 ADET (İki farklı renkte  yetişkin için sarı ve kırmızı ) 

10- TOP FİLESİ: 210 ADET 

Naylon ip örgülü, mukavemeti yüksek, 10 adet top taşıma kapasiteli olacaktır. 

11- TOP  4 NUMARA:1150 ADET 

Ağırlıkları 396 ile 453 gr arasında olan çevresi 68 cm ile 71 cm olan, Basınç 0,6 ile 1.1 Atm ağırlık 

orijinal, 32 panelden oluşan, su geçirmez,   uluslar arası standartlara uygun K444 Topu. olacaktır. 

12- TOP  3 NUMARA:1150 ADET 

Ağırlığı 320 ile 350 gram arasında, çevresi 62 – 65 Cm aralığında, el dikişli, 32 panelden oluşan , su 

geçirmez ve uluslar arası standartlara uygun. 

 

13- ANTRENMAN HUNİSİ: 400 ADET (İki farklı renkte Sarı – Kırmızı) 

Poliretilan Plastik hammaddeden imal edilmiş, Alt çap ölçüsü 20,50 cm olmakla beraber 

ağırlaştırıcı PVC parçasıyla beraber ölçüsü 21 cm  olacaktır.Yüksekliği 39 cm olacak ve alt tabanda 

kaymayı önleyici kauçuk kullanılacaktır. 

14- İŞARET KAPAĞI: 10100 ADET 

Poliretilan Plastik hammaddeden imal edilmiş, Alt çap ölçüsü 19 cm olacaktır.Yüksekliği 5.3 cm, 

ürünün dış yüzeyinde şekil değiştirmeyi engelleyici direnç çizgileri olacaktır. 

15- TEKMELİK: 960 ADET 

Dış yüzeyi darbelere dayanıklı sert plastik malzemeden, içi darbeleri emici ve üzerindeki kemiğe 

darbeyi yansıtmayan 4 mm eva köpükten imal edilmiş, ayağı ve kemiği sarması için elastik cırtlı 

bantla desteklenmiş olmalı. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


