ÜNİTESİ

:Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

:2012/21859

KONU

:Bilgisayar Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ: 04 Ekim 2012 Perşembe Günü Saat 12.00

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıdaki teknik özelliklere haiz 105 adet Bilgisayar alımı yapılacaktır.
Teklifler kapalı zarf usulüne uygun olarak posta veya kargo ile, İstinye Mah Daruşşafaka Cad No 45 kat 2 adresinde
mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 04 Ekim 2012 Perşembe Saat 12.00’ye kadar teslim
edilebilir.
İşe ait detay bilgi 0212 3622298 nolu telefondan veya ahmeteksi@tff.org mail adresinden alınabilir.

 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. SGK ve ilgili vergi dairelerine borcu olmadığına dair belgeler,

 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

BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

a) Bu teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen özellikler asgari olup şartnamedeki teknik özellikler sağlanmak
şartıyla daha üst özelliklere sahip ürünler teklif edilebilir.
b) Teklif edilen tüm ürünler teslim edildikleri tarihteki en son kararlı yazılım/donanım sürümlerine sahip olmalıdır.
c) Teklif edilen tüm ürünler orijinal paketlerinde açılmamış kasa içine monte edilmiş kurulumu yapılmış olarak
teslim edilecektir.
d) Teklif edilen tüm ürünlerin orijinal paketleri dâhilinde bulunan ürünlere ait ek parça, aksesuar, CD, kitapçık vb.
tüm malzemeler ürün ile beraber teslim edilecektir.

e) Bilgisayarlar ile verilecek tüm parça ve çevre birimler (bellek, sabit disk, klavye, fare, monitör…) ilgili bilgisayar
üreticisinin ürünleri olmalıdır.
f) İstekliler tekliflerine, teklif ettikleri ürünün ayrıntılı teknik özelliklerini gösterir belgeleri (ürün ailesi, ürün kodu,
modeli, alt model, vb… tüm bilgiler) eklemelidirler.
g) Kabul işleminden önce tüm bilgisayarlara ait seri no vb. bilgiler elektronik (e-posta,cd,…)ortamda teslim
edilecektir. Ürün üreticisinden alınacak, tüm bu seri numaralı ürünlerin garanti kapsamında olduğuna dair bir
belge kabul işleminden önce teslim edilecektir.
h) Tüm kalemlerde bulunan ürünler, ürün yetkili dağıtıcısı veya üreticisi tarafından teslim edilmelidir.

1. Masaüstü Bilgisayar hepsi bir arada ( All In Open)

105 Adet

1.1. Bilgisayarın işlemcisi en az Yeni nesil Intel Core i5 2400s (2.5GHz, 6MB cache) veya dengi olmalıdır.
1.2. Bilgisayarın Yorgan seti Intel B65 veya dengi olmalıdır.
1.3. Bilgisayar en az 4 GB DDR3 1333Mhz belleğe sahip olmalıdır.
1.4. Bellek kapasitesi 8 GB a kadar artırabiliyor olmalıdır.
1.5. Sabit disk en az SATA 3.0 Gb/s 1TB kapasitede ve 7200 rpm olmalıdır.
1.6. Kasa ve Monitör hepsi bir arada olmalıdır.
1.7. 16X DVD-RW optik sürücüye sahip olmalı.
1.8. Bilgisayarın arka panelinde 6 x USB, 6-in1 card reader, HDMI girişleri olmalı
1.9. Ekran Kartı AMD Radeon HD6650A 1GB veya dengi olmalıdır.
1.10. Anakart üzerinde bütünleşik halde yüksek tanımlı ses kartı bulunmalıdır.
1.11. Gigabit ethernet / Intel wireless
1.12. Monitör 21,5" LED FHD 1920x1080 (16:9)
1.13. Bilgisayar ile birlikte Türkçe Q klavye ve tekerlekli fare (USB) verilmelidir.
1.14. Tüm Bilgisayarlarda 105 adedi Windows 7 Professional 64 işletim sistemi lisanlı ve kurulu olarak verilmelidir.

1.15. Bilgisayar üreticisi tarafından sağlanan en az 3 yıl geçerli garantiye sahip olmalıdır.

