
ÜNİTESİ        :  Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI              :  2012/13174 

KONU           :Futbol Köyleri için Malzeme Alımı 

SON BAŞVURU TARİHİ:  13 Haziran 2012  

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından farklı illerde düzenlenecek olan Futbol köyleri projesine 

katılacak çocuklara dağıtılmak  üzere aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin alımı 

yapılacaktır.Konuyla ilgili firmanızdan 13 Haziran 2012 Çarşamba 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. 

ALIMI YAPILACAK MALZEMELER VE ADETLERİ: 

ANTRENMAN TİŞÖRT 2128 

13 yaş grubu için beyaz üzeri baskılı tişört 

ANTRENMAN ŞORT 1064 

13 yaş grubu için kırmızı içi astarlı şort 

ANTRENMAN KONÇ 2128 

13 yaş grubu için beyaz diz altı antrenman konçu 

KAMP EŞOFMANI ÜSTÜ 574 

13 yaş grubu için uzun kollu kırmızı üzeri baskılı sweatshirt 

KAMP TİŞÖRT 1148 

13 yaş grubu için polo yaka beyaz üzeri baskılı tişört 

KAMP ŞORTU 1148 

13 yaş grubu için cepli baskılı kırmızı şort 

KAMP ÇORABI 1148 

13 yaş grubu için beyaz patik çorap 

ŞAPKA 574 

Ayarlanabilir çocuk şapkası beyaz üzeri baskılı 

ÇANTA 574 

Fermuarlı el taşıma çantası kırmızı ağırlıklı ve üzeri logolu olacak 

KALECİ KAZAĞI 112 

13 yaş grubu için dirseği pamuklu uzun kollu sırt numara ve ön göğüste 
baskı olacak 

KALECİ ALT 112 

13 yaş grubu için dizi pamuklu uzun kaleci altı 

KALECİ KONÇ 112 

13 yaş grubu için diz altı siyah antrenman konç 

KALECİ ELDİVENİ 56 

13 yaş grubu için kaleci eldiveni 

Futbol Ayakkabısı 14 

Numaraları daha sonra bildirilecek. 14 çift 

Teslim edilen dosyanın üzerine isteklini Adı Soyadı ve Unvanı yazılacaktır. Ürün numuneleriyle 

beraber teslim edilmeyen teklif dosyaları işleme alınmayacaktır. 



TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 

değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir.  
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