
09.08.2019 
ÜNİTESİ   : Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI    : 2019 / 13267 
 
KONU    : Amatör Hakem Malzemeleri Alım İşi 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 26 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 16:00 
 
 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından amatör hakemlerimiz için aşağıda miktarları ve 

özellikleri belirtilen malzemelerin alımı yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini 26 Ağustos 2019 Pazartesi 

saat 16:00’a 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.  

İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif bedelinin %1’i (yüzdebir) 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. İhale sonucuna 

müteakip geçici teminat bedelleri ilgili hesaplara iade edilecektir. 

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

 

MALZEME LİSTESİ 

 

HAKEM FORMA KISA KOL ( 6000 ADET )  

HAKEM FORMA UZUN KOL ( 6000 ADET ) 

HAKEM SHORT ( 6000 ADET ) 

HAKEM ÇORAP ( 12000 ADET ) 

HAKEM TSHIRT ( 6000 ADET ) 

YAĞMURLUK ( 6000 ADET ) 

AYAKKABI ( 6000 ADET ) 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

FORMA : 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 75d/72f denye recyle 

dokuya sahip bitim aşamasında özel midori finish apreli kumaş olmalıdır. Ön tarafta cep olmalıdır. 

Kumaş 140 gr. olmalıdır. 

 

SHORT : 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. İçi file 



slip, beli lastikli ve ipli olmalıdır. Ön ve arka cepli olmalıdır. Kumaş 140 gr. olmalıdır. Kumaş dokusu 

75d/72f denye recyle bitim aşamasında özel midori finish apreli olmalıdır.  

 

ÇORAP : İçeriği %80 muz ve %20 nylon olan özel iplikten üretilmiş olmalıdır. 

 

YAĞMURLUK : Kansorejen madde içeren kimyasal madde kullanılmayan, alerjiye sebep olan boya 

bulunmayan, anti bakteriyel, anti statik testi yapılmış, içi PU kaplamalı su geçirmeyen 2*2 file 

kullanılmış kumaş olmalıdır. Armalı ve yazılı olmalıdır.  

 

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. Kumaş 

130 gr. olmalıdır.  

 

SPOR 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.  

 

 

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 

f.Teminat ödeme dekontu (teminat mektubu) 

 

 

 

 

 

 

''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, kendisine uygun gelen 

teklifi seçmekte ve satınalma sürecini yapmakta veya yapmamakta tamamen serbesttir. TFF, teklifleri kendi belirleyeceği kıstaslar 

kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir. Satınalma sürecinin iptal edilmesi ve/veya işin başka 

birine verilmesi halinde, teklif verecek firmalar, teklif için yapacakları masraflar da dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında 

bulunamazlar. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.'' 


