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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonlarında maç 

yönetecek hakemlerimiz için aşağıda miktarları ve özellikleri belirtilen malzemelerin alımı 

yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini 12 Mart 2020 saat 14:00'e kadar numuneler ile beraber  kapalı 

zarf  ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul 

adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edebilirler. Numune 

olmadan verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Teklif edilen ürünlerin uluslararası arenada kabul görmüş markalardan ve UEFA / FİFA 

standardı kalitede olması gerekmektedir.  

Aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin en geç 20 Temmuz 2020 tarihinde teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin %5’i (yüzdebeş) tutarında geçici teminat 

verecektir. Geçici teminat, hükümetçe selahiyetli kılınan bankaların verecekleri, teklif tarihinden 

itibaren 60 takvim günü müddetli TL bazında, milli bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat 

mektubu veya nakit olarak TFF’ye ait TR 68 0006 2000 1860 0006 2980 38 nolu IBAN hesabına 

yatırılacak ve nakit ödemeyi gösteren banka dekontu ihale dosyasında sunulacaktır.  

İhaleyi kazanan firmadan sözleşme bedelinin %10’u tutarında kati teminat alınacaktır. Kati 

teminat süresizdir ve her halükarda işin tümüyle istenen nitelikte tamamlanmasından sonra iade 

edilecektir. 

Zarfların tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici 

teminat irad kaydedilir. 

İhaleye teklif veren firmaların teklif süresi 60 gün geçerlidir. Zarfların tesliminden sonra 

İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez. Vazgeçmesi halinde geçici teminat irad kaydedilir. İhale 

kesinleştikten sonra kararlaştırılan bedele zam yapılamaz. Ancak tekliflerin toplandığı tarihten 

itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde komisyon dilediği İSTEKLİ’den veya İSTEKLİ’lerden indirim 

yapmasını talep edebilir veya İsteklilerden uygun gördüklerini komisyona davet edip veya internet 

yoluyla toplam keşif bedeli üzerinden açık eksiltme yapabilir. 

Teklif zarflarının tesliminden sonra İstekli teklifinden vazgeçemez veya değiştirilmesini 

öneremez. TFF, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 

olmayıp, 5894 sayılı yasa ile özel hukuka tabi, özerk bir tüzel kişiliktir. Bu bağlamda, işbu ihale 

süreci tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olup, TFF verilen teklifleri dilediğince değerlendirme ve 

İSTEKLİLER ile sözleşme yapıp yapmama konusunda tamamıyla serbesttir. TFF, teklifleri kendi 

belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir ve 

ihaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini e-ihale sistemine dahil etme hakkı bulunduğunu da saklı 

tutar. 



İhale konusunun  katileştiğinin   İstekli’ye bildiriminden   sonra   TFF,   sözleşme   akdinden 

sarfınazar ettiği takdirde İstekli herhangi bir masraf ve zarar ziyan veya herhangi bir nam altında 

tazminat talebi gibi herhangi bir talepte bulunamaz. 

Teknik konularla ilgili detaylı bilgi ekremorhan@tff.org mail adresinden alınabilir. 

Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir: 

 

1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi, 

2) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 

3) İmza sirküleri (noter tasdikli) 

4) Referans dosyası, 

5) Vergi Levhası fotokopisi (noter tasdikli) 

6) Vergi borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

7) Sgk borcu olmadığına dair belge (teklif verme tarihinden önce 1 ay içinde alınmış olmalı) 

8) Noter tasdikli vekaletname (istekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa) 

9) Devlet tarafından yetkili kılınan veya milli bir banka tarafından düzenlenmiş, TL bazında geçici 

teminat mektubu (teklif bedelinin %5’i tutarında, teklif tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacak) 

(firmanın ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmaktan cayması halinde, bu teminat mektubu 

TFF tarafından irat kaydedilir.)  

10) Taahhütname (EK-1) (şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşeli) 

 

MALZEME LİSTESİ 

 

AÇIKLAMA 
TOPLA
M 

elit klasman mhk eğitimci bhk ükg 
atletik 
test 
ekibi 

DERS ÇORABI 3990 320 3200 80 80 80 130 100 

DERS T-SHIRT 2780 640 1600 120 120 80 195 25 

DERS EŞOFMANI 2515 480 1600 100 100 80 130 25 

DERS SHORT 2110 320 1600 40 40 20 65 25 

ANTRENMAN EŞOFMANI 2305 480 1600 100 60 40 0 25 

ANTRENMAN T-SHIRT 4580 960 3200 120 120 80 0 100 

ANTRENMAN SHORT  2250 480 1600 20 60 40 0 50 

YAĞMURLUK 1845 160 1600 20 20 20 0 25 

SEYAHAT ÇANTASI (orta boy,çekçekli) 1845 160 1600 20 20 20 0 25 

KABAN 1845 160 1600 20 20 20 0 25 

UZUNKOLLU POLAR 1845 160 1600 20 20 20 0 25 

TERLİK 85 0 0 20 20 20 0 25 

HAVLU 85 0 0 20 20 20 0 25 

MAÇ İÇLİĞİ (BATARYA KOYMAK İÇİN) 160 160 0 0 0 0 0 0 

MAÇ FORMASI K.KOL 5440 640 4800 0 0 0 0 0 

MAÇ FORMASI U.KOL 5440 640 4800 0 0 0 0 0 

MAÇ SHORT 3520 320 3200 0 0 0 0 0 

MAÇ KONCU 10880 1280 9600 0 0 0 0 0 

HAVLU BİLEKLİK 1920 320 1600 0 0 0 0 0 

MAÇ İÇLİĞİ KOLSUZ(BATARYA KOYMAK İÇİN)  160 160 0 0 0 0 0 0 



ELDİVEN 205 160 0 20 0 0 0 25 

BERE 205 160 0 20 0 0 0 25 

BOYUNLUK 205 160 0 20 0 0 0 25 

DERS AYAKKABISI 1885 160 1600 20 20 20 65 0 

AYAKKABI 1785 160 1600 0 0 0 0 25 

GENEL TOPLAM 59885               
 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

MAÇ FORMASI : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, teri yada temas eden sıvıyı dağıtarak çabuk kuruma 

sağlayan, nefes alabilen maç amaçlı %100 polyester olacaktır. Ön taraf kapanabilir çift cep olacak, cepler 

içten dikilmiş olacaktır.Sol cep üzeri kokart için 7x3,5 cm cırt olacaktır. Sağ kol ve sol kol üzerinde 11x3,5 cm 

cırt olacaktır. Yaka yuvarlak ve fermuarlı olacaktır. 4 farklı renk ve S-M-L-XL olmak üzere 4 beden olacaktır.  

MAÇ SHORTU : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, teri yada temas eden sıvıyı dağıtarak çabuk kuruma 

sağlayan, nefes alabilen maç amaçlı %100 polyester kumaş olmalıdır. İçi file slip, beli lastikli ve ipli olmalıdır. 

Ön çift cep ve arka çift cepli olmalıdır. Cepler içten dikili olacaktır. Arka iki cep cırtlı olacaktır. Tek renk siyah 

üretim yapılacaktır. 

ANTRENMAN EŞOFMANI : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan 

boya bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, %100 polyester, yarım fermuarlı, cepler fermuarlı, 

slim fit kalıp ve 2 farklı renk olacaktır. 

ANTRENMAN T-SHIRT : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, teri yada temas eden sıvıyı dağıtarak çabuk kuruma 

sağlayan, nefes alabilen maç amaçlı %100 polyester micro interlog kumaş olmalıdır. Bisiklet yaka yada kapalı 

v yaka olacaktır. 

ANTRENMAN SHORTU: %100 polyester, kansorejen madde içeren boya kullanılmayan, alerjiye sebep olan 

boya bulunmayan, anti bakteriyel, antistatik testi yapılmış, beli lastikli, ipli cepsiz olacaktır. Şort boyu standart 

kalıplardan 5cm uzun olacaktır.  

AYAKKABI : Sentetik deri ve hava alabilen anorak malzemeden oluşmuş hafif saya yapısına sahip, konforu 

arttıran hafif EVA iç taban, esneme ve yastıklama özelliğine sahip EVA taban, aşınma süresi yüksek, 

dayanıklılığı artıran kauçuk taban olmalıdır.  

DERS EŞOFMANI : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, %100 polyester, tam fermuarlı, cepler fermuarlı, 

standart kalıp paça fermuarlı olacaktır. 

DERS T-SHIRT : %100 polyester micro interlog kumaş ve polo yaka olacaktır. 

DERS SHORTU: %100 polyester, kansorejen madde içeren boya kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, antistatik testi yapılmış, beli lastikli, ipli önden çift cepli olacaktır. 

KABAN: Anorak malzeme içi elyaflı, kapşonlu, antibakteriyel olacaktır.  

POLAR: %100 pamuklu üç iplik malzemeden üretilmiş, kapşonlu, yarım fermuarlı olacaktır.  

SEYAHAT ÇANTASI: Tekerlekli kabin boy ve renk siyah olacaktır. 



EK-1 TAAHHÜTNAME 

 

TAAHHÜTNAME 

 

Yetkili mercilerce geçici ya da sürekli olarak Kamu Kuruluşlarının ihalelerine girmeye 

yasaklanmamış olduğumu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm kurulları ile Satın Alma 

Komisyonu başkan ve üyelerinin, Mali İşler Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü personelinin 3. 

dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhri hısım bağımın olmadığını beyan eder ve işbu 

beyanıma aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun ihaleyi iptal 

etme ve bu nedenle doğmuş, doğacak tüm zarar ve ziyanları Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk 

talebiyle derhal ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim …../…./… 

 

 

 

 

Şahıs/Firma Unvanı 

İmza 

 

 


