
 

 

08.10.2012 

ÜNİTESİ                           :  Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                  :  2012/22582 

KONU                                : TFF Birimleri için  Malzeme  Alım İşi. 

SON BAŞVURU TARİHİ  : 15  Ekim  2012  Pazartesi 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 

numuneleriyle beraber İstinye Mah Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2  adresinde mukim Türkiye Futbol 

Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 15 Ekim 2012 Pazartesi  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, teklif dosyası ile beraber 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 T-SHİRT: 1570 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. 

2- ANTRENMAN YELEĞİ: 6640 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. 

3- TOP FİLESİ: 190 ADET 

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

4- TOP  4 NUMARA:2550 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. 

5- TOP  3 NUMARA:950 ADET 

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

geçirmez ve uluslar arası standartlara uygun. 
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6- ANTRENMAN HUNİSİ: 1800 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. 

7- İŞARET KAPAĞI: 15500 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. 

8- EŞOFMAN TAKIM: 600 ADET 

 %100 Micro polyester DRI-FIT özellikli, 100-120 gr/m2 ağırlığında, su itici özelliğe sahip kumaştan, 

üstü fermuarlı ve yanlardan iki cepli,  bel - kolları ribanalı. Alt, yanlardan iki cepli olacak, bel lastikli- 

kordonlu ve paçalarda fermuar olacak. 

9- FUTSAL TOPU: 600 ADET 

32 Panel Ducksun, Taıwan salaboll iç lastik 4 astarlı olmalı, zıplama oranı düşük olmalı, 

indoor zemine uygun olmalı, el dikişli 1,5 mm dış materyal kalınlığı olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


