20/05/2015
ÜNİTESİ

: Satınalma Müdürlüğü

SAYI

: 2015/10653

KONU

: Mini iş makinası alımı işi.

SON BAŞVURU TARİHİ : 26 Mayıs 2015 Salı günü Saat 15.00

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda detayları verilen
ataçmanları ile birlikte 1 adet Mini iş makinası alımı için ihale gerçekleştirilecektir.
İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma
Müdürlüğüne 26 Mayıs 2015 Salı günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no’lu telefondan alınabilir.
Ürünler için, nakliye dahil teklif verilecektir.

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,

TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği istekliye işi vermekte serbesttir. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını
saklı tutar.
Alınacak makinaya ait detaylar aşağıdadır:
-35-40 beygir, 3 silindir, su soğutmalı dizel motor
- Belden kırmalı
- Her bir tekerlek üzerinde ayrı hidromotor tahrikli 4x4 Yürüyüş Sistemi
- Operatör görüş açısını kolaylaştırması için yükleyici kolun merkezi değil, yanal konumlandırılmış
olması gerekmektedir.

- Olası joystick arızası durumunda kullanabilmek üzere makinenin çalışmasını kesintiye uğratmamak
için ayrıca manuel kullanılabilir hidrolik levyeler bulunmalıdır.
- Değişken debili hidrolik pompa
- Hidrolik yağ soğutucu
- Hidrolik sistemde en az 3 filtre bulunmalıdır. Basınç, tank ve manifold filtreleri ayrı olacaktır.
- Tam süspansiyonlu koltuk + kol dayama + emniyet kemeri
- ROPS güvenlik kafesi + pleksiglass kanopi
- Saat sayacı, ısı ve yakıt göstergesi
- Entegre 170 kg arka ağırlık
- Ön çalışma ışıkları – 2 ad.
- 26*12.00-12 traktör tipi veya çim tipi tekerlekler
- Çoklu hidrolik bağlantı aparatı
- Teleskopik bom

Alınacak ataçmanlar:

Toplayıcı hazneli süpürge 1500mm, 1 adet yan fırça ve su püskürtme ile
Cadde yıkama ataşmanı, 1500MM, basınçlı nozzle + manuel tabanca
Forklift palet çatalı, ağır hizmet tipi 1100 mm
Kazıcı ünite 2.60 mt
Açılır-kapanır kova 130 cm 170 lt tırnaklı
300 mm delici burgu, tungsten diş
Dönel tırmık, çalışma genişliği 1350mm
Hidrolik Kırıcı

