ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2013/16121

KONU

:Futbol Köyleri için Malzeme Alımı

SON BAŞVURU TARİHİ: 02 Ağustos 2013
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından farklı illerde düzenlenecek olan Futbol köyleri projesine
katılacak çocuklara dağıtılmak üzere aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin alımı
yapılacaktır.Konuyla ilgili firmanızdan 02 Ağustos 2013 Cuma günü Saat 15:00’e kadar Kapalı zarf
usulü ile teklif istenilmektedir. İşe ait teklif dosyası İstinye Mahallesi Daruşşafaka Cad No:45 Kat.2
İstinye – İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın alma Müdürlüğüne teslim
edilecektir. İşe ait detay bilgi, aktugsozmez@tff.org mail adresinden veya 0216 3217893 nolu
telefonla Aktuğ SÖNMEZ den alınabilir.

Teklifler ürün numuneleriyle beraber teslim edilecektir. Numuneler le beraber teslim edilmeyen
teklifler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Ürün numunelerinin kaliteleri sponsor firma tarafından onaylandıktan sonra üretime geçilecektir.
Ürünler en geç 17 Agustos 2013 Cumartesi 12:00 ye kadar teslim edilmelidir. ürünlerinin teslimatının
gecikmesi durumunda TFF ürünleri kabul edip etmeme hakkına sahip olduğu gibi, üretici firmaya ihale
bedelinin %30 u kadar ceza kesebilir.
İhaleyi kazanan firma bu şartları peşinen kabul eder.
 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 ihale etmekte serbesttir.

ALIMI YAPILACAK MALZEMELER VE ADETLERİ:

ANTRENMAN ŞORT

760

13 yaş grubu-içi astarlı-kırmızı
Sağ-Sol logo baskılı
ANTRENMAN TİŞÖRT

1520

13 yaş grubu-bisiklet yaka-beyaz
Sağ-Sol logo baskılı
ANTRENMAN KONÇ

2520

13 yaş grubu-diz altı-beyaz/siyah
EŞOFMAN ÜST

420

13 yaş grubu-Kapşollu-kırmızı
Ön ve kollarda logo baskılı
KAMP TİŞÖRT

840

13 yaş grubu-polo yaka-beyaz
Sağ-Sol göğüs logolu
KAMP ŞORT

840

13 yaş grubu-mikrofiber-cepli-kırmızı-sağ ve sol logolu
KAMP ÇORAP

1260

13 yaş grubu-beyaz-patik çorap
ŞAPKA

420

Ayarlanabilir-Logolu-Kırmızı
ÇANTA

420

Malzeme çantası-Logolu-Fermuarlı-Sırt ve el askısı-Kırmızı-Beyaz
KALECİ SETİ

80

13 yaş grubu-logolu-üst uzun kollu, kollar korumalı-eşofman alt, dizler
korumalı,eldiven
MAÇ FORMA SETİ

360

13 yaş grubu-içi astarlı şort-numaralı kısa kollu forma-sırt numaralı-ön ve sırt logolu
her bir köye 2-10 arası numaralı 4 farklı renk seti
FUTBOL AYAKKABISI
Durumu zayıf sporcular olması durumunda verilecek ayakkabılardır. Her bir köy için 3
adet bulundurulacaktır. 35-38 arası numaralar

30

