
23.06.2015 

ÜNİTESİ                           : Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                  : 2015/13149 

KONU                               : Futbol Okulları Projesi Malzeme Alım İşi 

SON BAŞVURU TARİHİ  : 30 Haziran 2015 Salı günü Saat 15.00 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından farklı illerde düzenlenecek olan Futbol okulları projesine 

katılacak çocuklara ve eğitmenlere dağıtılmak üzere aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin alımı 

yapılacaktır.  

İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 

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

Müdürlüğüne 30 Haziran 2015 Salı günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler.  

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no’lu telefondan alınabilir. 

 

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. 

Teklifler ürün numuneleriyle beraber teslim edilecektir. Numunelerle beraber teslim edilmeyen 

teklifler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Numuneler, aşağıdaki resimde örneği verilen baskılar 

uygulanmış şekilde teslim edilecektir. 

Tekstil ürünleri ile saha malzemelerine birlikte teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı da teklif verilebilir. 

 

 

 

 

 



Ürün Detayları ve Adetleri: 

 

Saha Malzemeleri 

 

 

 

 

Ürün Özellik Adet

Tshirt (çocuk)

Yüksek kaliteli polyester iplikten üretilen, petek pike desenli,  antibakteriyel özellikte, 

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

kumaştan imal edilmiş

5460

Şort (çocuk)

%100 poly-mesh polyesterden kumaş, 140 gr/metrekare sporcu sağlığına uygun 

kanserojen madde içermeyen kumaştan, iç kısmı 30/1 penye slipli, bel kısmı lastik ve 

bağcıklı olmalıdır.

2940

Tozluk (çocuk)

% 70 Naylon, %29 Pamuk, %1 Gipeden 110 gram olarak imal edilmiş olup sporcu

sağlığına uygun kanserojen madde içermeyen reaktif boyalı kumaştan imal olacaktır.

Logolu olacaktır.

2940

Torba Çanta (sporcu)
420 denye naylon kumaştan ,su geçirmez özellikli,35x46 cm ölçülerinde, kordonlu 

olmalıdır.
2940

Tshirt (antrenör)

Yüksek kaliteli polyester iplikten üretilen, petek pike desenli, antibakteriyel özellikte,

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

kumaştan imal edilmiş kısa kollu üç düğmeli polo yaka olacaktır.

70

Şort (antrenör)

%100 poly-mesh polyesterden kumaş, 140 gr/metrekare sporcu sağlığına uygun 

kanserojen madde içermeyen kumaştan, iç kısmı 30/1 penye slipli, bel kısmı lastik, 

cepli ve bağcıklı olmalıdır.

70

Yağmurluk (antrenör)
Kumaş kalitesi 210 T olacaktır. % 100 naylon kumaştan imal edilmiş, su yalıtım özelliği 

bulunacaktır. Fermuarlı yan cepler ve gizli kapüşon olmalıdır.
35

Torba Çanta (antrenör)
420 denye naylon kumaştan ,su geçirmez özellikli,35x46 cm ölçülerinde, kordonlu 

olmalıdır.
35

Antrenman Yeleği (2 farklı 

renk)

% 100 polyester jarse kumaş olmalıdır. Kumaşın metrekare ağırlığı 140 gr, Yaka ve kol 

evlerinde 1 cm siyah biye ile dikilmelidir. Kumaş fosforlu renkte olmalıdır. 
560

Malzeme Adet
Top (4 numara) 280

Huni 700

İşaret Kapağı 1400

Koordinasyon Merdiveni 4 metre 28

Kolay Kurulum Bez Minyatür Kale 56

Sağlık Seti (İlk Yardım Çantası) 14





*Çanta için marka logosu temsilidir. 


