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Ünitesi                      : Satın Alma Müdürlüğü 

Sayı                           : 2013/4647 

Konu                         : FIFA U20 Dünya Kupası kapsamında 2 adet Fotokopi Makinası alımı veya kiralama 

hizmetinin alımı; 

Son Başvuru Tarihi: 05.03.2013 

FIFA U20 DÜNYA KUPASI KAPSAMINDA FOTOKOPİ MAKİNASI SATIN ALIM VEYA KİRALAMA HİZMET 

ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

FIFA U20 Dünya kupası KURA çekimi organizasyonu kapsamında 2 adet renkli fotokopi makinası 

kiralama hizmeti veya cihaz satın alması gerçekleştirilecektir. İşle ilgili Firmanızdan kapalı zarf usulü ile 

teklif istenmektedir. Detaylı bilgi yahyabolun@tff.org mail adresinden veya  0530 6948990  No lu 

telefonla Yahya Bolun'dan  alınabilir. İşe ait teklif dosyası İstinye Mahallesi Daruşşafaka Cad. No: 45 

Kat.2 İstinye- İstanbul Adresinde Mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 05 

Mart 2013 Pazartesi Günü Saat 12.00’ye kadar Posta yoluyla teslim edebilir.   

 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. İşe ait sunum dosyası, 

 TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 
değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi vermekte serbesttir. 

 

A. GENEL ŞARTLAR  

1.İsteklilerin, kendilerine veya yetki aldıkları firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”  ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ihale dosyasında teklifi ile 

birlikte sunmalıdır. 

2.Üretici firmanın ISO Belgesi’ni ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 

3.Ürüne ait CE belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 



4.İstekliler benzeri işlerde iş deneyimi olduğunu ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. İş 

deneyimi tanımı:  Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen benzer özelliklerde her türlü fotokopi 

makinası satışı ve kiralama işi benzeri iş olarak kabul edilecektir.  

 

B. FOTOKOPİ MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

1. Fotokopi makinası renkli ve siyah beyaz çekim yapabilen dijital sistemde çalışabilir özellikte 

olmalıdır. Dakikada en az 50 renkli ve siyah beyaz çekim yapabilmelidir. 1/1 oranında fotokopi çekimi 

yanı sıra, küçültme büyüme (zoom) özelliğine sahip olmalıdır.  

2. Network özelliklerinin tamamına sahip olmakla beraber yazıcı olarak kullanılabilir olmalıdır.  

3. Fotokopi makinası üzerindeki USB Portu üzerinden basım yapılabilmelidir.  

4.Fotokopi makinasının tarama özelliği olmalıdır. Makine 60-90 gr ağırlığındaki her türlü kâğıda  

(A5,A4,A3,B5 vb…) fotokopi çekebilmelidir. Çekilen fotokopiler net, temiz ve okunaklı olmalıdır. 

5.Fotokopi Makinesi kasetten otomatik kâğıt beslemeli olacaktır. Makinede, her bir kaset en az 500 

adet kâğıt besleme kapasitesine sahip olmak üzere en az iki adet kaset bulunmalıdır.   

6.Makine üzerinde otomatik kopya sayıcı, koyuluk ayarlayıcısı ile kâğıt bitimini, kâğıt sıkıştırmasını, 

toner bitimini vb. haber veren sinyal ve göstergeler bulunmalıdır.  

7.Tarama ve baskı hassasiyeti en az 600x600 DPI olmalıdır. Tarayıcı hızı siyah beyaz tarama için A4 

boyutunda en az dakikada 40 sayfa olmalıdır.  

8.Kullanım dili İngilizce ve Türkçe olmalıdır.  

9. Standart feeder dokuman besleyicisi olmalıdır. Ayrıca fotokopi makinası Zımbalama, delme ve 

sınıflandırma işlemlerini yapabilir olması gerekmektedir. (Full finishing capabilities)  

10. Ağ üzerinde Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri ile uyumlu, PCL6 veya PCL5 ile Postscript 

baskı dillerini Türkçe karakterleri destekleyen yazıcı olarak çalışabilecek donanıma sahip olmalıdır.  

11.Fotokopi makineleri standart ve istenilen özel aksesuarları ile birlikte komple çalışır vaziyette 

teslim edilmelidir.  

12. Makine en az 512 MB ve arttırılabilir belleğe sahip olmalıdır ve en az 30 GB hard diske sahip 

olmalıdır. Baskı sistemi lazer taramalı, elektronik kuru sistem olmalıdır. Drum kopya ömrü en az 

250.000 adet çekim olmalıdır.  

13.Fotokopi makinesi önlü arkalı çekim yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Makinanın ısınma süresi 

60sn. den kısa olmalıdır. Makinenin toner, drum, developer gibi sürekli kullanılan sarf malzemeleri 

ayrı ayrı olarak değiştirilebilmelidir.  

B. EĞİTİM VE DOKUMANTASYON ŞARTLARI  

1. İstekliler, teklif dosyası ile beraber ürünün İngilizce ve Türkçe kullanım dokümantasyonunu 

vermekle yükümlüdür 



2. İstekliler, ürünün çalışır bir şekilde kurulumundan sonra bir hafta boyunca istenildiği taktirde ürün 

hakkında yerinde eğitim vermekle yükümlüdür. 

C. TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI  

1. Yüklenici, cihazın kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü 

düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Cihazın nakliye ve montajı sırasında kurum içerisinde ortaya 

çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.  

2. Yüklenici, cihazın monte ettikten ve kullanımı hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon 

testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar 

yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Teknik şartları tam olarak sağlayamayan ve fonksiyon testlerinde 

tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan cihaz kesinlikle teslim alınmayacaktır.  

3.Cihazın bütün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Cihaz orijinal ambalajında teslim edilmelidir.  

Tasarım ve imalat hatası nedeni ile cihazın neden olacağı insan kazaları ve her türlü maddi 

hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

4. Yüklenicinin sorumlu teknik servisi arızaya 6 saat (Altı saat) içinde ilk müdahaleyi yapmakla 

yükümlüdür. Yüklenici yedek parça gerektiği durumda en geç 24 saat içerisinde cihazı çalışır duruma 

getirmek zorundadır. Bu süreleri aşan arızalı durumlarda cihaz bedeli üzerinden yükleniciye günlük 

%2 ceza uygulanacaktır.   

5.Alımı yapılan cihazın tüm bileşenleri ve çevre elemanları her türlü üretici hatalarına karşı en az iki yıl 

süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisine sahip olacaktır.  


