14.04.2016
ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2016/7569

KONU

: Kaşkol Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ : 21 Nisan 2016 Perşembe günü Saat 15.00

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda teknik özellikleri ve ekte görselleri verilmek üzere 3
farklı tasarımda 4 adet 15.000 adetlik setler halinde toplam 60.000 adet Dijital süblime baskılı kaşkol
satın alınacaktır.
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 : 21 Nisan 2016 Perşembe günü Saat 15.00’e kadar ekli görseller ile hazırlanmış
numuneler ile birlikte teslim edebilirler. Numune olmadan verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
İlgililer 15.000 adetlik set için ve toplamda 60.000 ürün için ayrı ayrı fiyat teklifi verebilecektir.
Teklifler ile birlikte ürünlerin temin süreleri de üreticiler tarafından bildirilecektir.

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden 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,
e.SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler

Ürünlere ait bilgiler:
Ölçüler
18,5 cm * 140 cm + Püskül (4cm+4cm)
Ürün Detayları
-Boya:

Kullanılan boyalar kansorojen ve Azo boyar madde içermemelidir. Sertifikaları ve analiz raporları
dosyaya ilave edilmelidir.
-Kumaş:
Kumaşın ham maddesi polyester olup, 75/36 tekstürize, 135 gr/metrekare mat interlok olmalıdır.
-Püskül :
4 kilitli, 4cm , saçak ipleri yüksek bükümlü ve bükümlerin açılmaması için buhar banyosu görmüş
polyester iplerden üretilmelidir. Her atkıda yaklaşık olarak 10gr saçak kullanılmalıdır. Püsküller beyaz
renkte olmalıdır.
Sonuç olarak atkının saçak dahil ağırlığı kumaşta en az 80 gr. olmalıdır.
-Aksesuar :
Atkılar üzerinde kansorojen ve Azo boyar madde içermeyen, tek taraflı saten kumaşa baskılı yıkama
talimatları bulunmalıdır. Ayrıca 350 gram/metrekare A.bristol kağıttan sıvamalı olarak üretilmiş, mat
selefonlu 5x10 cm kenarları oval şekilde, ön ve arka tek renk baskılı ve tasarımı TFF tarafından
verilecek karton etiket bulunacaktır. Etiketlere TFF tarafından tutanakla teslim edilecek hologram
tatbik edilecektir.
Paketleme :
Ürünler tekli jelatin poşetlerde ve max. 250 adetlik kolilerde teslim edilmelidir.

