
ÜNİTESİ        :  Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI              :  2010/16854 

KONU           :2010 – 2011 Sezonu Sabit Akreditasyon Kartı  Basımı işi. 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2010-2011 Sezonunda kullanılmak üzere 25000 adet Sabit 

Akreditasyon Kartı yaptırılacaktır.Konuyla ilgili firmanızdan kapalı zarf usulü ile teklif 

istenmektedir.İsteklilerin Tekliflerini  15 Temmuz 2010 Perşembe günü Saat 15.00’e kadar   İstinye 

Mahallesi  Daruşşafaka Caddesi  No:45 Kat:2 Adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın 

Alma Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir. 

İşe ait detay bilgi:  0542 4108270  nolu telefondan alınabilir. 

Karta ait teknik özellikler: 

Kart ebatları: 9,5 cm X 14 Cm  940 mikron kalınlık-  Mat    basın karları  ebatlar 7,9CM X10 CM Cm  

940 mikron kalınlık -  Mat  

Kart köşeleri pahlanmış olacak şekilde kalıpla kesilmiş olacaktır. 

Sezon içerisinde yapılacak tüm etkinliklerde değişik renk ip, değişik tasarım istenebilir. Bu imalatlarda 

alt limit yoktur.  

Akreditasyon kart ipi :  2,5 cm genişlik 100 cm boy- Kırmızı  tekstil baskı (her kulübün ve kategorinin 

ismi ip üzerinde basılı olacaktır.)  - Medya ipleri 1,5 CM 

Kart ipe dikişle monte edilmeli farklı renkte materyal kullanılmamalıdır. 

Kart üretim süresi datanın ve görselin eksiksiz teslimini takip eden ilk 5 iş günü içerisinde 

gerçekleştirilmelidir. Özel durumlarda 1000 adet ve altı için  1 iş günü içerisinde kargoya yetiştirmekle 

yükümlüdür. 

Kart üretimi ile ilgili gerekli yazılım Tedarikçi tarafından oluşturulacaktır. 

TFF FYS üzerinden gelen talepleri tedarikçi takip edecek.  Sisteme girilmiş kartları üretecektir. 

Kart üzerinde barkod bulunur ve Barkod okuyucu tarafından okunabilir şekilde baskının 

gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

Kartların kopyalanmayacağı TFF akreditasyon sorumlusunun onayı olmadan hiçbir  kart 

üretilmeyeceğine dair gizlilik ve koruma taahhüdü tarafımızca  imzalanarak teslim edilecektir. 

 

Kartlara ait tüm data, görseller ve evrak sözleşme süresinin sonunda tedarikçi tarafından teslim 

edilecektir. 

Siparişler günlük olarak verilecek tedarikçi kartları günlük partiler halinde imal ettikten sonra saat 

18:00 e kadar kargo firmasına teslim edecektir. (kargo bedeli TFF tarafından karşılanacaktır.) 



TFF. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, 

dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir.  

 

       

 

 

 


