ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2012/9044

KONU

:UEFA Kurs Malzemeleri Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ :27 Nisan 2012 Cuma Saat: 12:00

UEFA Eğitici kurslarında kursiyerler tarafından kullanılan Aşağıda miktarları ve teknik detayları verilen
malzemelerin alımı yapılacaktır.İsteklilerin tekliflerini kapalı zarf usulü ile ve numuneleriyle beraber
İstinye Mah Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma
Müdürlüğüne 27 Nisan 2012 Cuma günü Saat 12:00 ye kadar teslim edebilirler.
Numuneler ile beraber teslim edilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
Örnek ürünler Satın Alma müdürlüğünde görülebilir. Teklifler örnek ürünlerle birebir aynı özelliklerde
olmalıdır.
Detaylı bilgi ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0212 3622298 nolu telefondan alınabilir.
Alınacak malzeme miktarları ve teknik detaylar:

1- YAĞMURLUK: 300 ADET
210 Tel Polyester kaplamalı Tafetta kumaştan imal edilmiş su geçirmezliği test edilmiş, sağ ve sol
tarafında fermuarlı cep olan sol göğsünde arma nakış olan, kolları lastikli olup gizli kapşonlu olacak
şekilde imal edilmiş olacaktır.
2- KAMP EŞOFMANI (MİCRO): 600 ADET
%100 Polyester 100 Denye Micro iplik kumaştan imal edilmiş Pantolon ve üst kısmından fermuarlı
cep bulunan, sol göğsünde ve arkada nakış işlemesi bulunan çekmezliği ve solmazlığı test edilmiş
yaka etek ve kollarında ribana bulunan üründen imal edilmiş olacaktır.
3- ANTRENMAN EŞOFMANI : 600 ADET
Diagonel 3 iplik. 1. İp: 150 Denye 96 Flament %37 Polyester.
2. İp: 100 Denye 96 Falment %37 Micro
3. İp: 100 Denye 36 Flament %26 Polyester, özelliklerinde imal edilmiş olup Sol
göğsünde arma arkasında yazısı olan cepli terletmeyen kumaş, paçaları dar kesim, çekmezliği ve
solmazlığı test edilmiş kumaşdan imal edilmiş olacaktır.
4- KAMP T-SHİRT : 600 ADET
3 İplikten imal edilmiş olup 1.İp 100 Denye 96 Flament
2.İp %70 Micro 39 Denye 24 Flament

3. İp %30 Polyester den imal edilmiş kumaş kullanılacak sol göğsünde
nakış logo olan, çekmezliği ve solmazlığı test edilmiş Polo yakalı kaz ayağı kumaştan imal edilmiş
olacaktır.
5- ANTRENMAN T-SHIRT : 1200 ADET
70 Denye Micro İnterlook kumaşından imal edilmiş Sol göğsünde nakış logo olan çekmezliği ve
solmazlığı test edilmiş sıfır yaka modelli olarak imal edilecektir.
6- ŞORT : 1200 ADET
Diagonel 3 iplikten imal edilmiş teknik özellikleri Antrenman Eşofmanı ile birebir aynı olan ve her iki
yandan cepli olarak imal edilecektir.
7- ÇORAP: 1200 ADET
%100 Pamuk iplikten Licra karışımlı olarak dokunulmuş esnek terletmeyen yapıda imal edilmiş
olacaktır.
8- ÇANTA : 600 ADET
420 Denye Impertex kumaştan imal Naylon fermuarlı,plastik fitilli,büyük ana gövdeli, ön ve yanlarda
fermuarlı cebi bulunan, el ve omuz taşıma askısı ve baskılı olacak şekilde imal edilecektir.
9- ŞAPKA : 600 ADET
Önde güneş korumalı, esnek, arka kısımdan ayarlanacak şekilde ve baskılı olarak imal edilecektir.

TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir ve e ihale hakkını saklı tutar.

