
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSU40UFF13 Pin Kodu :43142 Belge Takip Adresi : 
https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?eD=BSU40UFF13&eS=75283

Bilgi için: İlyas Öztürk
Unvanı: Memur

Adres:Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri Kampüs Yerleşkesi 
PK.47200 Artuklu/Mardin
Telefon:4822134002 Faks:4822134004
 Web:www.artuklu.edu.tr 

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı   : E-17793936-930-75283 21/11/2022
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA/ŞAHIS

Başkanlığımız Spor Şubesinde kullanılmak üzere ekte belirtilen spor malzemeleri alımı 
yapılacaktır. Malzemelerin alım işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi (d) bendi gereğince 
satın alınacaktır. Firmanız/Şahsınız tarafından verilecek teklifler KDV Hariç olmak üzere ekte yer alan 
Birim Fiyat Teklif Cetvelini özenle doldurulup kaşeli, imzalı ve kapalı zarf içerisinde en geç 24.11.2022 
tarihinde saat 13:00'a kadar Daire Başkanlığımıza elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim

Mehmet BAYAR
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

Ek:
1- Birim Fiyat Cetveli (2 sayfa)
2- Teknik Şartname (4 sayfa)
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S.
N.

Malın/Malzemenin Cinsi Teknik Özellikleri Miktarı Birim 
Fiyatı

Tutarı

1
Basketbol Maç 
Forması+Şortu Erkek (1 
Takım 15 Adet)

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

2 Takım

2

Basketbol Maç 
Forması+Şortu Kadın (1 
Takım 15 Adet)

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

2 Takım

3
Basketbol Maç Eşofmanı Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
15 Adet

4
Badminton Maç Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
4 Kutu

5
Futbol Kaleci Maç 
Eldiveni (Erkek-Bayan) 

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

10 Çift

6
Futbol Maç Forması+Şortu  
Erkek (1 Takım 20 Adet)

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

2 Takım

7
Futbol Maç Forması+Şortu  
Kadın (1 Takım 18 Adet)

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

2 Takım

8
Futbol Kafile Eşofmanı Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
20 Adet

9
Futbol Kale Ağı Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
2 Adet

10
Futbol Antrenman Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
25 Adet

11
Futbol Maç Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
2 Adet

12
Halı Saha Kale Filesi Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
4 Adet

13
Masa Tenisi Antrenman 
Raketi 

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

40 Adet

14
Masa Tenisi Maç Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
60 Adet

15
Tenis Filesi Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
2 Adet
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16
Tenis Raketi Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
8 Adet

17
Tenis Antrenman Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
200 Adet

18
Tenis Maç Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
60 Adet

19

Voleybol Maç 
Forması+Şortu Erkek (1 
Takım 18 Adet)

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

2 Takım

20
Voleybol Maç Forması 
Kadın (1 Takım 18 Adet)

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

2 Takım

21
Voleybol Dizlik  Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
30 Adet

22
Voleybol Bayan Tayt Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
24 Adet

23
Voleybol Antrenman 
Filesi 

Teknik Şartnameye 
Uygun Olacaktır.

4 Adet

24
Voleybol Antrenman Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
20 Adet

25
Voleybol Maç Topu Teknik Şartnameye 

Uygun Olacaktır.
6 Adet

KDV Hariç Toplam Fiyat

NOT :
1-Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı’nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzemeler 
teslim edildikten sonra yapılacaktır.
2-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
3- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye aittir.
4-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD  gibi)-
Adres-Telefon–Faxs-Ticaret/Esnaf  odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.
5-Teklifler BİRİM FİYAT ( Kalem bazında) üzerinden değerlendirilecektir.
6- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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BAŞKANI,IĞI
y{ALZF,

GENEL ŞARTLAR
-EŞofman takımı, şort, tişört için renk ve beden ölçüleri Kuruın tarafindan belirlenecektir.
-Teslim edilen malzemeleriıı teknik şartname ve ırumunelere uygunluğu idarenin uygun görmesi
]ralinde resmi veya özel laboratuvarlar vasıtası ile muayenesi yaptırılabilecektir. Muayenenin
YaPtırılması haliııde tüm masraflar ve muayene sırasında gerekli her türlüara9, $ereç, persoırel ve
I aboratuvar masrafl arı yüklen ici fi rma tarafı ndaır karşı lanacaktır.
niĞrn uususıan:

- İstekliler ürünleri tanıtıcı özellikte numunelerden birer adedini tekliften en az l saat önce
ınuayene komisyonuna teslim edeceklerdir.

- Verilen nuınuneler teknik şartırameyi karşılayacaktır.
- Tekırik Şartnameyi karşılaınayan ıruınuırelerin verilmesi durumunda isteklerin teklifleri

değerlendirme dı şı bırakılacaktır.
- İdarece belirlenen komisyon tarafindan söz konusu malzemeler komisyon tarafından

Şartnameye uygunluğu tespit edildikteıı sonra tesliın alınacaktır. Şartnamede beliıtilen
özell i kl ere uygun olarak yap ı l ınayan ürünler tesl im alııımayacaktı r.

- Yükleıne, boşaltına, montaj ve nakliye işleııleri yüklenicitarafindan yapılacak olup, bu
esnada oluŞabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumlu kabul edilecek ve hasar gören
malzemeIer tesl im alınmayacaktır.

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:
- Yüklenici mallarııı tesliminden önce birer adet ltk.lçiftnumuneyi muayene ve kabul

komisYoııuna getirecek, komisyoııuır uyguı1 görmesi halinde malların İesliminiyapacaktır.
MuaYene ve kabul koınisyoıruırun uygun görmediği mal idare tarafından teslim alİnm ayacak
ve 1 defaya mahsus olmak üzere yükleıricitarafından değiştirilecektir. yüklenici 2.kez
komisYonun uygun görmediği ınah getirdiğinde idare söz konusu işi 2. Uygun fiyat veren
firmaya verecektir.

- Yüklenici öııcelikle yukarıdaki teknik şartnamede belirtilen malzemelerde yetkili
satlcısı/bayisi olduğu malları getirecektir. Yüklenicinin, satın alınacak veya teknik şartnamede
beliıtilen ınalzeıneler ııaIlar içerisinde yetkili satıcı/bayisi olduğu firınanİn ürünü yoksa
idarece uygun görülen firmaırın ürününü getirecektir.

- Söz konusu yüküınlülük tüm firma|ar için geçerlidir.

I-BASKETBOL MAÇ FORMASI+ŞORTU ERI(EK
-Ter tutmayaıı kumaştan iınal edilmiş
- l. Kalite dikişli
- Forma ebatları kurum tarafından verilecektir
- Formaya üııiversite dijital baskı logosu ve arka sırt yazısı eklenecektir
- 1 açık, 1 koyu renk forma takımından oluşacaktır
2-BASKETBOL MAC FORMASI+ŞORTU KADIN
-Ter tutmayaır kumaştaıı iınal edilmiş

l. kalite dikişli
- Forma ebatları kuruın tarafındaır verilecektir
- Formaya üııiversitç dijital baskı logosu ve arka sııt yazısı eklenecektir
- l açık, l koyu reırk forına takıınından oluşacaktır
3-BASKETBOL MAA EŞOFMANI
- Çıt-çıtlı olınalıdır
- kısa kol olmalıdır
- l.Kalite olınalıdır

{
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4-BADMINTON MA
- I(afa nrateryali: %l00 Mantar
- Gövde ınateryali: Kaz tüyü
- Renk: beyaz
- IBF Onaylı olmalıdır
-Top seııtetik malzemeden olmalıdır
5-FUTBOL KALECİ MAC ELDİVENİ GRKEK-BAYAN)
- Performaırs için özel üretilmiş bölgeler olmalıdır
- En iyi tutma ve kontrol için Nova ve Zone Tech olmalıdır
- Dikişsiz doku için lateks tabakalarl,aözel üretilmiş el içi deseni olınalıdır
- Ele eır iyi şekilde oturan sıkı bandaj olmalıdır
- Otı.ırma sıkılığınııı ayarlanmasını sağlayan esnek kayış olmalıdır
- %68 lateks l%32 elastaır köpük olııalıdır
- Darbe sırasıırda sertleşerek,parınakları koruyan parmak destekli olmalıdır
6-FUTBOL MAÇ FORMASI+ŞORTU ERIGK
-Ter tutmayaıı kuınaştan imal edilmiş
_ l. Kalite dikişli
- Forma ebatları kurum tarafından verilecektir
- Formaya üniversite dijital baskı logosu ve arka sııt yazısı eklenecektir

- 1 açık, 1 koyu reırk forına takımıırdan oluşacaktır

7-FUTBOL MAC FORMASI+ŞORTU KADIN
-Ter tutmayaır kuınaştaıı iınal edilmiş
- l. Kalite dikişli
- Forma ebatları kuruın tarafiırdaır verilecektir
- Formaya iiııiversite dijital baskı logosu ve arka sırt yazısı eklenecektir
- 1 açık, l koyu reırk forma takıınıııdan oluşacaktır

8-FUTBOL KAFİLE EŞOFMANI
- l . kalite kumaştaır olmalıdır
-Dar kesiınli 1. Kalite dikişli olınalıdır
-öııden fermuarl ı olınalıdır
- Üniversite dijital baskı logo ve arka sırt yazısı olmalıdır
9-FUTBOL KALE AĞI
-4 mın ip kalııılığı olmalıdır
-Göz aralığı 10X10 cm olınalıdır
-Nizaıni FIFA ölçülerinde kalııı floş ipten imal edilmiş olmalıdır
- Outdoor (dış saha) yüksek mukavemetli file olmalıdır
- Arkadaıı gerdirıne özelliği olınalıdır
IO-FUTBOL ANTRENMAN TOPU
-Top, esııek deri ya da sentetik derideıı yapılııış ve küresel olmalı
-FİFA staırdartlarına uygun olmalıdır
ll-FUTBOL MAÇ TOPU ';,

-Top, esııek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel olmalı

-FİFA müsabaka kuralları ve standartlarına uygun olınalıdır

l2-HALI SAHA KALE FİLESİ
-% 100 yüksek mııkavemetli iplikten olmalıdır
-4 mm ip kalınlığı olınalıdır
-Göz aralığı l2x l2 cm olmalıdır
- Nizami kale ağı olınalıdır
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14-MASAW

13-MASA TENİSİ ANTRENMAN RAKETİ
-Çift renkli olmalıdır
-Plastik yapıştırınalı olmal ıdır
-ITTF Onaylı Olmalıdır

-ÇAP 40 MM
-RENK BEY AZ
-ITTF Onaylı Olmalıdır
- Her kutuda 3 top olınalıdır
1s-TENİS rir,nsİ
-3 mm polyaınid file olmalıdır
-104 cm x l2.80 cın ebatında olmalıdır
-4 x 4 cm gözenek olınalıdır
-Üst kısım çift bantlı tampon modelli olmalıdır

-5 mın gerdirme çelik halatlı olınalıdır
-Dört tarafı pvc bantlı olınalıdır
-ITF onaylı olmalıdır
16-TENİS ANTRENMAN RAKETİ
- ITF onayh olınalıdır
-Tenis raketi boyrı ortalaına 27 inç 68 cm. olmalıdır,

-Tenis raketi ağırlığı 250-350 gram arastnda olmalıdır,

17-TENiS ANTRENMAN TOPU
- All-Court olmalıdır
- Akrilik+Nayloır+Kauçuk ınalzemeden olmalıdır

- ITF onaylı olmalıdır

- All-Couıt olmalıdır
- Akrilik+Naylon*Kauçuk ınalzemeden olmalıdır

- lTF oııaylı olmalıdır

-Ter tutmayan kumaştan imal edilıniş
- 1. Kalite dikişli
- Forma ebatları kurum tarafindan verilecektir
_ Formaya üııiversite dijital baskı logosu ve arka sırt yazısı eklenecektir

- l açık, 1 koyu renk forma takımından oluşacaktır

-Ter tutmayan kumaştan imal edilmiş

- l. Kalite dikişli
- Forma ebatları kurum tarafiırdan verilecektir
_ Formaya üniversite dijital baskı logosu ve arka sırt yazısı eklenecektir

- 1 açık, 1 koyu renk forma takımıEdaır oluşacaktır

-İçten darbe koruınalı sistem olmalıdır

-Şok emici yüksek yoğun süırger yastık, polyester olmalıdır

-U luslararası staııdartlara uygun olınalıdır

22-VOLEYBOL BAYAN TAYT
-Pamuk (% 80 ) ve likra (% 20 ) kumaştan olmalıdır

-Üzerinde bilgilendirme yazılı etiketi olmalıdır

tl4v
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-Kısa ve ıızuıı voleyboltaytı olnralıdır
-1. sınıf dikiş kalitesiolmalıdır
-Rahat lrareket içiır esııek dokumadan olmalıdır
-Numaralı olmalıdır

-V
- Boy: 1 ın olmalıdır
-Eır: 9,75 m olmalıdır
-Üst bant kalınlığı: 7,5 cm olınalıdır
-Alt bant kalınlığı: 5 cm olmalıdır
-Yaır baırt kalıırlığı: 6 cm naylon olmalıdır
-Göz aralığı: 10xl0 cm olmalıdır
-İp türü: Naylon olmalıdır
-Gerdirme teli (PVC kaplı 3,5 mın) olmalıdır
-FIVB oııaylı olıııalıdır
-Açık ve kapalı alaıı krıllaırımı olınalıdır
24-VOLEYBOL ANTRENMAN TOPU
-Top, esııek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel olmalı
-FIVB staırdartlarına uygun olmalıdır
-Çevresi 65-67 cmve ağırlığı 260-280 gr olmalıdır.

-Maç topu teknik özelliklerine yakın malzeıneden olmalıdır
25-VOLEYBOL MAA TOPU
-Top, esnek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel olmalı
-FIVB standaıtlarına uygun olmalıdır
-Çevresi 65-6] cm ve ağırlığı 260-280 gr olmalıdır.
-Maç topu teknik özelliklerine uyguıı malzemeden olmalıdır

/ul, ,/c/t;
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