
  
 

 

 
ÜNİTESİ                           :  Satın Alma Müdürlüğü 
 
SAYI                                  :  2012/15009 
 
KONU                                :Bilgisayar- Yazıcı- Tarayıcı ve Laminasyon makinesi alımı. 
 
SON BAŞVURU TARİHİ  :11 Temmuz  2012 Çarşamba Günü Saat 15.00 

 
 
Aşağıda adet ve teknik detayları verilen cihazların alımı yapılacaktır. Firmanızdan kapalı zaf 
usulü ile teklif istenmektedir.  
Teklifler İstinye Mah. Daruşşafaka Cad. No:45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye Futbol 
Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 11 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 15:00 e kadar 
teslim edilebilir. 
 
Detay bilgi: musaorhan@tff.org mail adresinden veya 0212 3622251 nolu telefondan 
alınabilir. 
 

                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 (kasa ve monitörler) 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.  
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1. Masaüstü Bilgisayar 29 Adet  
 
 
1.1. Bilgisayarın işlemcisi en az Intel Core i3-2120 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) veya dengi olmalıdır.  
 
1.2. Bilgisayarın anakartı Intel H61 serisi veya dengi yonga kümesine sahip olmalıdır.  
 
1.3. Bilgisayar en az 4 GB DDR3 belleğe sahip olmalıdır.  
 
1.4. Bellek kapasitesi 8 GB a kadar artırabiliyor olmalıdır.  
 
1.5. Sabit disk en az SATA 3.0 Gb/s 500 GB kapasitede ve 7200 rpm olmalıdır.  
 
1.6. Anakart RAID 1 destekli olmalıdır.  
 
1.7. Kasa dik kullanılabilir tip de olmalıdır.  
 
1.8. 16X DVD-RW optik sürücüye sahip olmalıdır.  
 
1.9. 1 adet PCI Express x16(tam boy) , 1 adet PCI Express x1 genişleme yuvasına sahip olmalıdır.  
 
1.10. Integrated Intel Graphics tümleşik veya dengi grafik denetleyicisine sahip olmalıdır.  
 
1.11. Anakart üzerinde bütünleşik halde yüksek tanımlı ses kartı bulunmalıdır.  
 
1.12. Intel AMT 3.0 veya dengi teknolojiyi desteklemelidir.  
 
1.13. Anakart  SMART destekli olmalıdır.  
 
1.14. Anakart üzerinde bütünleşik halde Gigabit Ethernet kartı olmalıdır.  
 
1.15. Ethernet kartı IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3AB ve 802.3u, 802.1x standartlarını desteklemelidir.  
 
1.16. Bilgisayar arka panelde 6 USB 2.0, 1RJ-45, 1 VGA, 1 DVI-D (veya Displayport), ses girişi/çıkışı ve ön 
panelde 2 USB 2.0 kulaklık ve mikrofon, anakart üzerinde 2 adet USB 2.0 bağlantı noktasına sahip olmalıdır.  
 
1.17. Bilgisayar ile birlikte Türkçe Q klavye ve tekerlekli fare (USB) verilmelidir.  
 
1.18. Bilgisayar ile birlikte 19” LCD (geniş ekran) monitör verilmelidir.  
 
1.19. Sistem üzerinde bulunan BIOS üretici firmaya ait olmalıdır.  
 
1.20. Tüm bilgisayarların 29 adedi Windows 7 Home Premium Türkçe 32 Bit işletim sistemi lisanslı ve 
kurulu olarak verilmelidir.  
 
1.21. Bilgisayar üreticisi tarafından sağlanan en az 2 yıl geçerli garantiye sahip olmalıdır.  
 
 
 



  
 

 

2. Yazıcı 29 Adet  
 
2.1. Nokta vuruşlu  “Lexmark Forms Printer 2500 serisi “ yazıcı olmalıdır. 
 
2.2. Yazıcı üreticisi tarafından sağlanan en az 2 yıl geçerli garantiye sahip olmalıdır.  
 
 
3. Tarayıcı 29 Adet  
 
3.1. Tarayıcı tipi Yaprak beslemeli olmalı. 
 
3.2. Tarama çözünürlüğü, optik En fazla  300 dpi 
 
3.3. Tarama dosyası biçimi  Windows: Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 
(*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 
(.xlsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf), Microsoft® Publisher 98 
(*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), 
PCX (*.pcx), PDF (*.pdf, görüntü, aranabilir görüntü, normal ve düzenlenmiş), PNG (*.png), RTF 2000 
ExactWord (*.rtf), Metin - Virgülle Ayrılmış (*.csv), Metin (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Metin (*.csv, *.txt), 
WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps); Mac: TIFF (*.tif), PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg) 
 
3.4. Tarayıcı üreticisi tarafından sağlanan en az 2 yıl geçerli garantiye sahip olmalıdır.  
 

4.Laminasyon Cihazı. 29 Adet. 

A4 Ebadına kadar kaliteli lamine özelliği olan, kolay kullanımlı ön panel, ısı ayar butonu, olan 

laminasyon cihazı 

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

istekliye işi ihale etmekte serbesttir ve e ihale hakkını saklı tutar.  

 

 

 
 

 
 


